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                3. PROJEKT ZAWIERA 

 
 

TECZKA    

1111 
PROJEKT BUDOWLANY 

ILOŚĆ 
STRON 

NR 
RYS. 

1. STRONA TYTUŁOWA 2  

2. WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 1  

3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA – PROJEKT ZAWIERA 2  

4. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 1  
ZAŚW. Z DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW - ANNA BARAN 1  

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE - ANNA BARAN 2  

ZAŚW, Z DOLN. OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW - ANDRZEJ GRZYBOWSKI 1  

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE – ANDRZEJ GRZYBOWSKI 1  

ZAŚW. Z DOLN. OKRĘGOWEJ IZBY INZ. BUDOWNICTWA – WITOLD BARAN 1  

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE – WITOLD BARAN 1  

ZAŚW. Z DOLN. OKRĘGOWEJ IZBY INZ. BUDOWN. – STANISŁAW STOJEWSKI 1  

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE –  STANISŁAW STOJEWSKI 2  

ZAŚW. Z DOLN. OKRĘGOWEJ IZBY INZ. BUDOWN. – SYLWIA SZCZEŚNIAK 1  

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE – SYLWIA SZCZEŚNIAK 1  

ZAŚW. Z DOLN. OKRĘGOWEJ IZBY INZ. BUDOWN. -  LEON SIECZKOWSKI 1  

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE - LEON SIECZKOWSKI 2  

ZAŚW. Z DOLN. OKRĘGOWEJ IZBY INZ. BUDOWN. – ZBIGNIEW ZIEJA 1  

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE –  ZBIGNIEW ZIEJA 1  

ZAŚW. Z DOLN. OKRĘGOWEJ IZBY INZ. BUDOWN. - JÓZEF KUŚMIEREK 1  

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE - JÓZEF KUŚMIEREK 2  

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSER. ZABYTKÓW - POST. nr 182/2015 2  

DECYZJA NR 64/2015 O WARUNKACH ZABUDOWY 6  

UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY san.epid 
2  

UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY d/s. P.POŻ 

5. CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA  1  
OPIS TECHNICZNY  34  

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 4  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1 
RZUT FUNDAMENTÓW  2 
RZUT PIWNIC  3 
RZUT STROPU NAD PIWNICĄ  4 
RZUT PARTERU  5 
RZUT STROPU NAD PARTEREM  6 
RZUT DACHU  7 
PRZEKRÓJ  8 
ELEWACJA FRONTOWA  9 
ELEWACJA BOCZNA  10 
ELEWACJA TYLNA  11 
ELEWACJA BOCZNA  12 
RZUT PIWNIC – instalacje wody zimnej, c.w.u  i k.s.  1is 
RZUT PARTERU – instalacje wody zimnej, c.w.u  i k.s.  2is 
RZUT PIWNIC – inst. ogrzewcza i gazowa  3is 
RZUT PARTERU – inst. ogrzewcza i gazowa  4is 
UZIOM FUNDAMENTÓW  E1 
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PARTERU  E2 
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PIWNIC  E3 
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ  E4 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY 

CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul. POZNAŃSKA 6 
 

 
 

1.  DANE EWIDENCYJNE 
 
1.1 OBIEKT:          CENTRALNA STACJA GOPR 
                              Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 
  
1.2 ADRES:           58-300 WAŁBRZYCH, UL. POZNAŃSKA 6. 
                               działka nr  50 i działka nr 51, obręb Podgórze 39. 
                               oraz działka drogowa 26/4 
                         
1.3 INWESTOR: GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE  
                                RATUNKOWE– GRUPA WAŁBRZYSKO - KŁODZKA 
                                58-300 WAŁBRZYCH, UL. POZNAŃSKA 6. 
      
1.4 FAZA DOKUMENTACJI:      PROJEKT BUDOWLANY 
 
1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:    Autorskie Biuro Projektów „a” Witold Baran 
                                                          58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A 
 
1.6 PROJEKTANT:        mgr inż. arch. Anna Baran 
 
1.7 AUTORZY OPRACOWANIA:  
 
- CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA:   mgr inż. arch. Anna Baran 
- CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA:                 mgr inż. Witold Baran 
- INSTALACJE SANITARNE:                            inż. Sylwia Szcześniak 
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE:                      inż. Zbigniew Zieja  
 
1.8. TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI:    marzec 2017 rok 
 
 
2. DANE TECHNICZNE 

 
POW. ZABUDOWY                      -  220,0m2 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA    -  364.0m2 
KUBATURA                                  - 1720,0m3 
POWIERZCHNIA DZIAŁKI    - 1057,0m2  
(w granicach opracowania) 
 
 
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
POWIERZCHNIA TERENU  
w granicach opracowania (działka nr  50 i część 51)  - 1057,0m2 
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3. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem 
- decyzja o warunkach zabudowy 
- wytyczne Właściciela obiektu  
- kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej (do celów projektowych)  
  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta 
- wizja lokalna w terenie i pomiary istniejącego budynku  
- obowiązujące polskie normy i przepisy branżowe  
- ogólne specyfikacje techniczne  
- rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
- obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02  r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 
15.06.02r poz.690/  

 
 
3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO TERENU 
 
Teren objęty opracowaniem znajduje się na działce nr 50 i częściowo 51.  
Zjazdy - działka drogowa 26/4 
Jest to teren od strony ulicy w większości płaski z nachyleniem zgodnym z 
nachyleniem niwelety drogi. Za budynkami teren wznosi się stromo w postaci skarp. 
Teren częściowo zielony, z zadrzewieniem w formie drzew i krzewów liściastych i  
iglastych. Na terenie posadowiony jest budynek stacji GOPR. 
 
Do działki doprowadzone są przyłącza mediów.  
Na działce znajduje się uzbrojenie terenu:  
Gaz – g32 
przyłącze wody w32 (przy granicy działki) 
przyłącze kanalizacji sanitarnej ks160 i ks150  
przyłącze sieci elektrycznej eNN 
 
 
3.3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Projekt zagospodarowania terenu zakłada: 

- Dobudowę części konferencyjno-szkoleniowej 
- Wykonanie 2 zjazdów o szerokości 3.0 m każdy 
- Wykonanie wjazdów i placu manewrowego z kostki kamiennej lub betonowej 
- Wykonanie parkingów z ażurowych płyt betonowych, wypełnionych trawą 
- Wykonanie chodników i dojść z kostki brukowej, kamiennej lub betonowej 
- Usytuowanie pojemnika na odpadki  
- Zachowanie istniejącego przyłącza wody 
- Zachowanie istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej  
- Zachowanie istniejącego przyłącza elektrycznego  
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Obsługa komunikacyjna działki z ulicy Poznańskiej  Z powodu usytuowania drzewa, 
rosnącego na chodniku, proponuje się rozdzielenie zjazdu na dwa, tak, by umożliwić 
bezkolizyjny wjazd do garaży. 

 
 
3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI - BILANS TERENU 
 
Powierzchnia działki nr 50 i działki nr 51 
w granicach Decyzji o Warunkach Zabudowy            -  2340,0m2 
 
Powierzchnia działki nr 50 i fragmentu działki nr  
w granicach opracowania                                      - 1057,0m2 
w tym: 
- powierzchnia zabudowy  projektowanej                    -   220,0m2 
- pow. zabudowy istniejącej (w granicach opr.)            -     62,0m2 
- powierzchnia jezdna (projektowana)                          -   204,0m2 
- powierzchnia istniejącego wjazdu do garażu             -     25,0m2 
- pow. miejsc parkingowych z ażurowej kostki bet.      -     58,0m2 
- powierzchnia chodników (z kostki)                             -     40,0m2 
- powierzchnia schodów terenowych                            -      8,0m2 
- powierzchnia istniej. ogrodzenia (mur)                        -    10,0m2 
- powierzchnia zieleni                         -   430,0m2 
 
Powierzchnia zjazdów 
 w granicach działki drogowej nr 26/4    -   24,0m2 
 
 
3.5.1. NAWIERZCHNIE JEZDNE  
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Projektuje się następujący układ warstw konstrukcyjnych: 

- kostka betonowa lub granitowa     gr.   8,0 cm  
- podsypka z miału kamiennego    gr.   4,0 cm 
- górna warstwa tłucznia kamiennego 0 – 31,5 gr. 10,0 cm 
- dolna warstwa tłucznia kamiennego 31,5 – 63,0 gr. 15,0 cm 
- warstwa odsączająca z piasku    gr. 15,0 cm 

Krawężniki betonowe, prasowane 30x20cm należy układać na ławie betonowej z 
oporem z betonu B-20 o grubości 15cm. Światło krawężników 12cm. 
 
 
3.5.2. CHODNIKI 
         
Projektuje się następującą konstrukcję chodnika: 

- Kostka brukowa (granitowa lub betonowa) 
- podsypka cementowo – piaskowa (1-4) gr. 3cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm o grubości 

warstwy 10cm układana na istniejącym podłożu.  
 
Należy zachować spadek poprzeczny nawierzchni chodnika między 1 a 2%, 
dostosowując spadek podłużny do istniejącego terenu.  
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3.5.3. PARKINGI  
 
Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH 
nawierzchnie parkingu wykonać z ekologicznych, ażurowych płyt parkingowych, 
wypełnionych trawą. W rozwiązaniu zastosowano płyty o wymiarach 40,5 x 61cm. 
Przyjęto płyty szare w polach parkingowych . 
 
Konstrukcja nawierzchni parkingu: 
   -  ażurowe płyty parkingowe o wymiarach 40.5x61cm, wypełnione mieszanką 
      gleby macierzystej (25%) i frakcji 4-11mm (75%) – grubość płyty 10cm 
   -  podsypka grysowa o frakcji 2-5mm – grubość warstwy 5cm 
      mieszanka żwirowo-grysowa o uziarnieniu 2-45 mm – gr. warstwy 10-15cm 
 
 
3.5.4. ODWODNIENIA NAWIERZCHNI 
  
Projektuje się odwodnienie powierzchni jezdnych przez wpust deszczowy uliczny i 
trzy ścieki skrzynkowe (odwodnienie liniowe). Przejmą one wody opadowe z 
powierzchni i poprzez przykanalik odprowadzi wody opadowe do kanalizacji 
deszczowej. Na istniejącym przykanaliku postawić studnie inspekcyjną z kręgów 
betonowych o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym o średnicy 600 mm. 
 
 
3.5.4.1. WPUST DESZCZOWY ULICZNY 
 
Betonowy wpust ściekowy odwodnieniowy z koszem i osadnikiem zasyfonowanym 
usytuowany jest na parkingu lub placu manewrowym narażonym na obciążenia 
najcięższymi pojazdami. Betonowe wpusty ściekowe składają się z następujących 
elementów: 
- osadnika o wysokości 500 mm, 
- nadstawek betonowych o wysokościach 1000 mm, 750 mm, 500 mm i 250 mm, 
- podstawy betonowej o średnicy 920 mm, wysokości 150 mm z otworem pod właz 
żeliwny, 
- pierścieni dystansowych o średnicy 920/680 mm i wysokości 250 mm, 
- pierścieni odciążających o średnicy 1120/680 mm i wysokości 150 mm. 
- wykonać zasyfonowanie w wpustach, 
- krata wpustu żeliwna typu ciężkiego D400. 
W przypadku braku możliwości wykonania studni wpustowej z osadnikiem o gł. 
500mm (np. z powodu kolizji  z istniejącym uzbrojeniem) należy przewidzieć 
rozwiązanie  z wpustem płytkim bez osadnika wraz ze studzienką pośrednią z 
osadnikiem o gł. 500mm zlokalizowaną na przykanaliku. Zastosować studzienki 
wpustowe z częścią denną obejmującą osadnik wraz z otworem odpływowym 
wykonaną jako monolit. Poziom wody w studni wpustowej powinien znajdować się 
poniżej strefy przemarzania gruntu zwierciadło wody min. 0,9m. Wpusty posadowić 
na podsypce piaskowej gr. 15 cm po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia 
Is=0,98. 
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3.5.4.2. ODWODNIENIE LINIOWE 

Odwodnienia liniowe przed trzema bramami wjazdowymi do garażu dł.3,0m. Korytka 
odwadniające wykonać z betonu włóknistego do zastosowań publicznych do klasy C 
250, 

• z wyprofilowanym w dnie korytka spadkiem lub bez spadku 

• odwodnienia liniowe odporne na działanie mrozu i soli oraz łatwe montażu 

• korytka mogą być wyposażone w ruszty ze stali lub żeliwa mocowane na 
korytku przy pomocy blokady poprzecznej 

• kompletne oprzyrządowanie dodatkowe w postaci studzienek, ścianek 
czołowych, syfonów, króćców. 

 
 
3.5.5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I 
OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT DROGOWYCH 
 
- Narzędzia i urządzenia techniczne powinny odpowiadać Polskimi Normami. 
- Eksploatacja i obsługa narzędzi i urządzeń powinna odbywać się wyłącznie zgodnie 
z dokumentacją techniczno - ruchową. 
- Narzędzia i urządzenia z własnym napędem powinny mieć włączniki łatwo 
dostępne i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem 
- Narzędzia i urządzenia z napędem elektrycznym powinny mieć systematycznie 
wykonywane pomiary wytrzymałości izolacji obudowy. 
- Narzędzia i urządzenia powinny być zaopatrzone w wyłączniki przeciążeniowe, 
termiczne lub inne wyłączniki awaryjne. 
- Zdejmowanie osłon zastosowanych w narzędziach i urządzeniach (nawet jeżeli jest 
możliwość ich łatwego demontażu), ażeby usprawnić lub przyspieszyć prace jest 
surowo zabronione. 
- Urządzenia ochronne stosowane w narzędziach i urządzeniach muszą zapewniać 
bezpieczeństwo pracownikowi jak i osobom znajdującym się w pobliżu 
- Urządzenia ochronne stosowane w narzędziach i urządzeniach muszą działać 
niezawodnie i nie mogą utrudniać wykonywania operacji technologicznych i 
powodować dodatkowego obciążenia fizycznego lub psychicznego pracowników. 
- Narzędzia i urządzenia oraz osłony ochronne powinny być utrzymywane w stanie 
sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie bez szkody dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i stosowane tylko w procesach i warunkach, 
do których są przeznaczone. 
- O dostrzeżonych wadach i uszkodzeniach narzędzi i urządzeń pracownik powinien 
niezwłocznie zawiadomić przełożonego. 
- Narzędzia i urządzenia, w których stwierdzono uszkodzenie w trakcie pracy 
powinny być natychmiast wyłączone z zasilania energią. 
- Wznowienie pracy niesprawnym narzędziem i urządzeniem jest niedopuszczalne. 
- Narzędzi i urządzeń będących w ruchu nie wolno pozostawić bez obsługi lub 
nadzoru 
- Narzędzi i urządzeń będących w ruchu nie wolno naprawiać, smarować lub czyścić. 
- Przy obsłudze narzędzi i urządzeń z ruchomymi (wirującymi) elementami nie mogą 
pracować w odzieży z luźnymi częściami garderoby. 
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3.5.6. UWAGI KOŃCOWE  
 
- Roboty wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne i  
  obowiązujące normy  
- Roboty wykonywać z materiałów posiadających stosowne świadectwa jakościowe, 
- Wszelkie prace związane z wykonaniem zjazdu można wykonać po wcześniejszym 
  powiadomieniu właściciela drogi  
- O rozpoczęciu robót powiadomić wszystkie strony prawne i użytkowników sieci 
- Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem i  
  inspektorem nadzoru inwestorskiego 
.- Roboty drogowe należy dostosować do istniejących warunków drogowych i 
komunikacyjnych. Miejsce robót oznakować w sposób trwały i widoczny zarówno w 
dzień jak i w nocy. W przypadku wystąpienia kabli, należy zabezpieczyć je 
przepustami kablowymi dwudzielnymi, które należy wykonać przed robotami 
drogowymi. Przekopy zasypywać warstwami o grubości nie przekraczającej 
maksymalnie 25 cm (zagęszczając dokładnie każdą warstwę) do momentu 
osiągnięcia rzędnej spodu konstrukcji nawierzchni zjazdu. 
- Roboty wykonane zinwentaryzować geodezyjnie, 
 
 
3.6. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 
  
Projektowana zieleń, z określeniem gatunków krzewów wysokich, niskich oraz 
żywopłotów według projektu szczegółowego. 
 
 
3.7.  INSTALACJE SANITARNE 
 
3.7.1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 
Wpięcie projektowanego przyłącza wodociągowego do sieci wykonują pracownicy 
WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu na zlecenie Inwestora. Budynek będzie zasilany z 
sieci wodociągowej De125 PEHD. Wpięcie do sieci wykonać przez zamontowanie 
opaski do nawiercania HAWEX nr 5270. Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE 
De32 PE80 SDR11 (PN10). Zamontować zasuwę do przyłączy domowych HAVLE 
Dn25 nr 2520. W odległości do 1 m od wejścia przyłącza wodociągowego do 
budynku należy zamontować zestaw wodomierzowy składający się z zaworu 
grzybkowego Ø 1’’, wodomierza i zaworu prostego Ø 1 z zaworem spustowym. 
Zawór zwrotny antyskażeniowy Ø 1’’, filtr siatkowy o wielkości oczek 100 µm oraz 
reduktor ciśnienia 1’’ należy zamontować na instalacji wewnętrznej za zestawem 
wodomierzowym. Od strony wewnętrznej instalacji wodociągowej należy 
zamontować zawór odcinający z kurkiem spustowym Ø 1’’. Zamontować wodomierz 
skrzydełkowym JS-2,5 DN 20 mm dla qn=2,71 m3/h. Skuteczność działania zaworów 
antyskażeniowych typu EA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby 
odpowiednio przeszkolone, a wyniki badań ewidencjonowane. Natomiast przed 
zaworem należy włączyć filtr siatkowy o wielkości oczek siatki 100μm. Najlepiej, aby 
filtr zaopatrzony był w manometr po stronie filtrowanej wody, bądź w manometry po 
obu stronach, wykazujące dobitnie spadek ciśnienia sygnalizujący stopień 
zanieczyszczenia siatki. 
 Wodomierz, zawory odcinające, zawór zwrotny, filtr należy umieścić tak, aby 
możliwy był dostęp do całej armatury (szczególnie wziąć pod uwagę okresowe 
czyszczenie filtra). 
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Po ułożeniu rur w wykopie, przed zasypaniem wykonawca winien zgłosić do 
odbioru roboty  zakrywane. 

 
3.7.2. ROBOTY ZIEMNE 
 
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntu wykazują, że 
nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest 
położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu należy 
zrealizować przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o wysokości 
0,20m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, gdy 
wykop został wykonany za głęboko i pod armaturę. Projektowane przyłącze 
wodociągowe ułożone będzie w wykopie na podsypce piaskowej na głębokości 
głównego wodociągu ulicznego. Należy je ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 
10 cm ze spadkiem (jak na profilu) w kierunku wodociągu i obsypać obsypką 
piaskową o grubości 30 cm, a następnie gruntem rodzimym. Nad rurociągiem 
umieścić taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą niebieską z wkładką metalową z 
końcami wyprowadzonymi w pomieszczeniu technicznym i skrzynce ulicznej i 
następnie wypełnić wykop. Przewód wodociągowy powinien być poddany próbie 
szczelności przed jego całkowitym zasypaniem. Przed rozpoczęciem próby 
szczelności należy przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę należy 
przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1oC. Ciśnienie próbne 
nie może być niższe niż 1,0 MPa ale 1,5-krotnie wyższe od roboczego. Odcinek 
można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 
próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.  
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 
dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i 
bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji 
roztworem podchlorynu sodu i płukać do uzyskania pozytywnej próby 
bakteriologicznej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponownie 
płukanie.  
• Wpięcie projektowanego przyłącza wodociągowego do sieci wykonują 

pracownicy WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu na zlecenie Inwestora. 
• Próbę szczelności oraz wykonanie robót zanikowych należy zgłosić do 

odbioru WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu 
• Zgłosić rozpoczęcie robót w WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu co 

najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem 
• Wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza wodociągowego muszą 

posiadać aktualne atesty PZH do przesyłu wody pitnej 
• Wytyczne trasy przyłącza oraz inwentaryzację powykonawczą należy 

zlecić uprawnionemu geodecie 
• Dobór i dostarczenie wodomierza do celów socjalnych wykonują 

pracownicy WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu 
• Całość robót należy zgłosić do odbioru w WPWiK Sp. z o.o. w 

Wałbrzychu  
• Przed przystąpieniem do ułożenia przyłączy należy dokonać 

sprawdzenia głębokości ułożenia sieci wodociągowej poprzez wykonanie 
punktowego wykopu w miejscu włączenia projektowanego przyłącza gdyż może 
on być wykonany na innej głębokości niż założona w projekcie na podstawie 
rzędnych geodezyjnych terenu. 
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• Roboty należy przeprowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych u 
budownictwie 

• Do odbioru przyłącza wodociągowego należy przedłożyć: 
-uzgodnioną dokumentację projektową 
-powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 
-atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na zastosowane materiały 
-protokoły badań i sprawdzeń (odbioru podsypki, obsypki oraz robót zanikowych, 
próby szczelności, dezynfekcji, płukania itp.) 
-badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. 
  
 
3.7.3. DOBÓR WODOMIERZA 
 

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposażenia budynku w 
urządzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706. 

 
 
Woda bytowo - gospodarcza 

 
 

Rodzaj przyboru Ilość 
Szt. 

qn 
l/s 

ΣΣΣΣqn 
l/s 

Umywalka 3 0,14 0,42 
Zlewozmywak 2 0,14 0,28 
Pł. Zbiornikowa 2 0,13 0,26 
Pisuar 1 0,30 0,30 
Razem   1,26 

 
 
Przepływ obliczeniowy wynosi: 
                                                                                                                                                             

                     q = (0,4 x 1,260,54 +0,48) x 3600/1000 = 3,36m3 /h 
 
Dobór urządzenia pomiarowego 
Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje się wodomierz typ JS 2,5 DN 20 produkcji 
METRON Toruń. 
 
Parametry: 

• Do wody zimnej max. 50 C – model 03 
• Max. Ciśnienie robocze – 16 BAR 
• Strumień objętości nominalny qn = 2,5  m3/h 
• Strumień objętości max. qn = 5,0 m3/h 
• Max. strata ciśnienia przy qn – 100 kPa 
Montaż zestawu wodomierzowego w budynku 

 
 
3.7.4. UWAGI KOŃCOWE 
 
W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy stanem rzeczywiście istniejącym 
w terenie a stanem projektowym należy niezwłocznie powiadomić jednostkę 
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projektową o stwierdzonej sytuacji celem dokonania korekty zaprojektowanych 
rozwiązań. 
Wykonanie i odbiór robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” i „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 
sierpnia 2003r. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji prowadzić ręcznie. 

 
 

3.7.5. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 
 
Wewnętrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wpięta zostanie do 
istniejącego przyłącza zakończonego studnią inspekcyjną. Istniejące przyłącze 
wpięte jest do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano jedną studnie 
inspekcyjną firmy Wavin Ø425 z włazem żeliwnym B 125 do rury karbowanej. 
Projektowaną wewnętrzną instalacje doziemną kanalizacji sanitarnej wpiąć do 
istniejącej studni kanalizacji sanitarnej, wykonać remont studni. Kanalizację sanitarną 
projektuje się z rur kanalizacyjnych z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U ze 
ścianką litą –jednorodną (bez warstw) zgodnie z normą PN-EN 1401  łączonych na 
uszczelki gumowe w klasie S 8kN/m2 o średnicach: 160 x4,7, 200x 5,9. Długość 
projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 22,01 metra. 
 
Wody opadowe zebrane z połaci dachu i podjazdów do garaży odprowadzić do 
istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej zgodnie z rysunkiem nr 1-PZT. Na 
istniejącym przyłączu kanalizacji deszczowej postawić studnię inspekcyjną Ø1000 z 
włazem żeliwnym B125. 
 
Wokół Istniejącego budynku jest drenaż opaskowy. Należy zdemontować drenaż 
wzdłuż ściany do której dostawiony zostanie projektowany budynek.  

 
 

3.7.6. ROBOTY ZIEMNE 
 
Wykop przygotować zgodnie z PN-B-10736 „Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych –Warunki techniczne wykonania”. Dno 
wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntu wykazują, że 
nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest 
położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu należy 
zrealizować przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o wysokości 
0,20m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, gdy 
wykop został wykonany za głęboko i pod armaturę. Rury kanalizacyjne ułożyć w 
wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10 cm i obsypać piaskiem o grubości 30 
cm. Przewód kanalizacji sanitarnej powinien być poddany próbie szczelności 
bezciśnieniowej połączeń rur. Przed zasypaniem należy zgłosić wykonane prace do 
geodety w celu zinwentaryzowania. Po zakończeniu prac związanych z budową 
przyłącza pas drogowy doprowadzić  do stanu poprzedniego.  
 
 
3.7.7. UWAGI KOŃCOWE 
 
Wykonanie i odbiór robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i 
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przemysłowe”. 
Roboty ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń prowadzić ręcznie. 
 
 
 
3.8.  INSTALACJE ELEKTRYCZNENE 
 
W związku z zasileniem w energię elektryczną rozbudowywanej części budynku nie 
projektuje się robót elektrycznych na terenie projektowanego zadania.  
 
           
4. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY 
 
W niniejszym projekcie budowlanym spełniono warunki określone w  
Decyzji nr 64/2015 o Warunkach Zabudowy. 
          
- powierzchnia  zabudowy (dobudowa) – 213,5m2 (dopuszczalne do 230m2) 
- ilość kondygnacji 2 – nadziemna + podpiwniczenie (dopuszczalne 3) 
 
W projekcie zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy  
 
Planowane zamierzenie znajduje się na terenie historycznego układu 
urbanistycznego dzielnicy Podgórze, figurującego w wykazie zabytków nieruchomych 
miasta Wałbrzycha. Na etapie koncepcji projekt był konsultowany z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 
 

 
 
 
 
Dobudowa zaprojektowana została przy zachowaniu spójności i jednorodności w 
nawiązaniu do bryły istniejącej Stacji GOPR. Elewacje bez okładzin sztucznych, 
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kolorystyka stonowana, bez kontrastów. Oprócz wypraw tynkowych, gładkich, 
zastosowano elementy okładziny ceramicznej, klinkierowej, nawiązującej kolorystyką 
i  materiałem do ceramicznych dachów budynku istniejącego. 
 
Obsługa komunikacyjna – ulica Poznańska 
W projekcie przewidziano 4 miejsca parkingowe w tym jedno dla osoby 
niepełnosprawnej 
 
 
5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działki Inwestora. 
Dotychczasowy budynek użytkowany jest jako stacja GOPR, ROZBUDOWA obiektu 
o dodatkowe pomieszczenia nie będzie miała negatywnego oddziaływania na działki 
sąsiednie Inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r  
 
Zgodnie z paragrafem 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, realizacja nie zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, ani do rodzajów przedsięwzięć mogących 
potencjalnie oddziaływać na środowisko, ani do przypadków, w których zmiany 
dokonywane w obiekcie są klasyfikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w 
punkcie 1 i 2. Zabudowa nie jest ujęta w wykazie inwestycji mogących wymagać 
sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia potencjalnie znacząco na 
środowisko. 
Na terenie działki nie występują tereny górnicze a także obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 
Teren działki nie znajduje się w obszarze udokumentowanych złóż kopalin i 
udokumentowanych wód podziemnych 
 
Zabudowa nie stwarza dysonansu z otoczeniem, nawiązuje charakterem do 
zabudowy istniejącej, inwestycja nie narusza warunków dziedzictwa kulturowego. 
Warunki naturalne środowiska nie zostaną w trakcie prac zniszczone. 
Rodzaj, skala oraz lokalizacja inwestycji, nie wskazują na możliwość przekroczenia 
obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska. Oddziaływania przedmiotowej 
inwestycji nie wykroczą poza teren analizowanego  obiektu, tym samym nie 
przewiduje się pogorszenia standardu życia ludzi mieszkających w najbliższym 
sąsiedztwie. 
 
Działki sąsiadujące:  26/4(drogowa), 49/6, 52, 55 
Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje na żadną nieruchomość sąsiednią (nawet 
graniczącą), stroną postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na 
budowę jest wyłącznie sam inwestor.            
 
 
6. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO CZĘŚCI KUBATUROWEJ 
 
Na istniejącej działce GOPR proponuje się posadowienie 2 kondygnacyjnej (+ 
podpiwniczenie) przybudówki do istniejącego budynku stacji GOPR. 
Zagospodarowanie terenu przewiduje ponadto wykonanie 3 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych , utwardzonego placu manewrowego przed wjazdami do 
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przybudówki oraz poszerzenie istniejącego zjazdu z ulicy Poznańskiej. Projektowana 
rozbudowa będzie obejmowała – w parterze garaże na trzy samochody pogotowia i 
podręczny magazyn. Na pierwszym piętrze sale konferencyjną i szkoleniową, pokój 
wykładowców, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, oraz WC. Przewiduje się  
połączenie komunikacyjne przybudówki z istniejącym budynkiem GOPR, zarówno na 
poziomie piwnic, przyziemia, jak i piętra. W związku z tym w budynku głównym 
przewiduje się niewielkie korekty. Projektowany obiekt – technologia tradycyjna, 
ściany z bloczków YTONG i cegły Silka, stropy masywne, stropodach płaski, nie 
wentylowany, osłonięty attykami. Elewacje nawiązujące do obiektu istniejącego 
formą okien, formą detalu (gzymsy ozdobne nad otworami) oraz okładziną 
klinkierową elewacji. Okładzina w strefie dolnej, jak w budynku istniejącym, oraz w 
strefie górnej, co jest nawiązaniem do ceramicznego pokrycia dachów 
 

 
7. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI: 
 
PIWNICE: 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzki Powierzchnia 

0/1 garaż klinkier 61,7 
0/2 garaż klinkier 61,5 
0/3 garaż klinkier 38,9 
1/4 Podręczny magazyn klinkier 22,2 

RAZEM   184,3 m2 
 
PARTER: 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzki Powierzchnia 

1/1 Hall terracota 23,0 
1/2 Pokój wykładowców terracota 24,7 
1/3 Sala szkoleń terracota 29,5 
1/4 Sala szkoleń terracota 61,7 
1/5 WC damski terracota 5,2 
1/6 Składzik porządkowy terracota 3,7 
1/7 WC terracota 9,0 
1/8 Pomieszczenie gospodarcze terracota 9,3 
1/9 Pomieszczeni socjalne terracota 13,6 

RAZEM   179,7 m2 
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:  364.0m2 
 
 
8. OPIS ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH 
 
8.1.  WARUNKI GRUNTOWO- WODNE 
  
Określenie kategorii geotechnicznej obiektu 
Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej uwzględniono: 
- stopień złożoności warunków gruntowych – proste warunki gruntowe (grunty 

jednorodne dobrej nośności; poziom wody gruntowej poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia; brak niekorzystnych zjawisk geologicznych) 

- rodzaj budowli – budynek o typowej konstrukcji  na fundamentach 
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bezpośrednich 
- projektowanie i wykonanie konstrukcji z zastosowaniem powszechnie 

stosowanych metod 
- przebudowa niewielkiego obiektu niskiego o prostym układzie 

konstrukcyjnym. 
 
Na podstawie wyżej wymienionych warunków, zgodnie z z pkt. 3.3.4. normy PN-B-
02479:1998 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne”, 
projektowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 
 
 
8.2. OBLICZENIA STATYCZNE PRZEPROWADZONO WG POZYCJI 
 
Poz.D. Stropodach – strop nad parterem 
Poz.V. Strop nad piwnicą 
Poz.N. Nadproża i podciągi 
Poz.M. Ściany, filarki i trzpienie 
Poz.F. Fundamenty  
 
 
8.3.  ZASTOSOWANE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE : 
 
Bloczki betonu komórkowego (np. YTONG) 
Cegła silikatowa (np. SILKA) 
Bloczki betonowe M6 
Beton (C20/25) B-25 
Stal zbrojeniowa  – AIIIN – BSt500s 

- AI – S235 (St3S) 
Prefabrykaty stropów typu TERIVA (belki i pustaki) 
Drewno klasy C-27 
 
 
8.4.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
Przewiduje się wykonanie rozbiórki pokrycia dachowego na styku z budynkiem 
istniejącym, pojedynczych elementów konstrukcji drewnianego szkieletu więźby oraz 
fragmentów ścian murowanych. 
Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich 
jak młoty, kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych 
wewnątrz obiektu. Rozebrany materiał transportować na zewnątrz obiektów. 
 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren wokół obiektu odgrodzić i 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Sprawdzić i ewentualnie odłączyć 
wszystkie media i  instalacje w tym należy zwrócić uwagę na instalację elektryczną, 
zwisające druty itp. 
 
Uwagi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
• Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.) 
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• Sposób  i środki  opisane  do wykonania prac opisanych powyżej przyjęto wg  
ogólnych zaleceń i sposobów stosowanych w budownictwie – kierownik budowy 
może wg. posiadanych uprawnień modyfikować  technologię rozbiórek, 

• Wykonywanie prac przy w/w obiekcie może być powierzone firmom posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu prac przy rozbiórkach 
budynków i pod nadzorem osoby uprawnionej, 

• Wszelkie wątpliwości mogące wystąpić w trakcie prowadzenia prac należy 
wyjaśnić z autorem projektu lub inspektorem nadzoru. 
 

 
8.5. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 
8.5.1. FUNDAMENTY 
 
Nowe ławy fundamentowe o przekroju 40x40cm i 50x40cm, wykonać z betonu 
żwirowego klasy C20/25 (B-25) zbrojone stalą gładką klasy A-I. Ławy zbroić 
rdzeniem z 4φ12 ze strzemionami φ6 co 25cm. Posadowione ław minimum 120cm 
poniżej poziomu terenu. Układ ław fundamentowych wg rys nr 2. 
 
8.5.2. ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 
 
Ściany konstrukcyjne piwnic wykonać należy z bloczków betonowych typu M6 na 
zaprawie cem-wap. M3. Ściany grubości 24cm. W ścianach piwnic zagłębionych w 
gruncie zaprojektowano trzpienie żelbetowe zbrojone prętami średnicy 16mm 
kotwionymi w ławach fundamentowych.   
Ściany nośne parteru zaprojektowano jako murowane z cegły silikatowej oraz 
bloczków betonu komórkowego. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne grubości 24cm. 
 
8.5.3. NADPROŻA  I PODCIĄGI 
 
W nowych ścianach, dla rozpiętości mniejszej niż 180cm nadproża zaprojektowano 
jako żelbetowe, prefabrykowane z belek typu L-19. Nadproża większych otworów 
zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne, wylewane w miejscu wbudowania. 
Część nadproży wykonać jako obniżony fragment wieńca stropowego. W miejscu 
oparcia nadproży i podciągów ściany z bloczków betonu komórkowego przemurować 
czterema warstwami cegły pełnej klasy 15 na zaprawie M3. 
 
8.5.4. STROP I STROPODACH 
 
Stropy nad piwnicą i parterem zaprojektowano jako żelbetowe stropy gęstożebrowe 
typu TERIVA 4,0/2. Sposób montażu stropu wg wytycznych producenta. W 
miejscach kolizji belek stropowych z trzonami wentylacyjnymi wykonać wymiany 
żelbetowe. Układ konstrukcyjny belek stropowych pokazano na rysunkach nr 4 i 6. 
 
8.5.5. UZUPEŁNIENIE KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO DACHU 
 
W miejscu styku istniejącego dachu z projektowanym stropodachem wykonać 
uzupełnienie drewnianej więźby oraz przebudowę pokrycia w celu umożliwienia 
swobodnego odprowadzenia wód opadowych.  
 
UWAGA: Wszystkie prace konstrukcyjne wykonywać pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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9. OPIS ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH . 
 
9.1. ŚCIANKI DZIAŁOWE : 
 
W piwnicy ścianka działowa z  cegły dziurawki grubości 12cm. 
Na parterze ścianki gipsowo-kartonowe SGK: 
SGK-2, SGK-3 (sanitarne), SGK-F (ognioodporne): 
 
SGK-2 ścianki działowe gipsowo-kartonowe o pojedynczej metalowej konstrukcji 
nośnej 

• pokrycie dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych (w pomieszczeniach 
mokrych z płyt wodoodpornych) 

• grubość jednostronnego pokrycia 2 x 12,5mm = 25mm 
• profil metalowy CW100 z kształtownika grubości 0,6mm 
• profile połączeniowe UW i LW 
• wełna mineralna o gęstości 30kg/m3 - grubości 8 cm 

 
Klasa odporności ogniowej EI 30 
Izolacyjność akustyczna 65 dB 
SGK-2 (15cm) 
 
SGK-F ścianki działowe gipsowo-kartonowe o pojedynczej metalowej konstrukcji 
nośnej (zwiększona odporność ogniowa) grubość ścianki - 15cm 

• pokrycie dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF 
• grubość jednostronnego pokrycia 2 x 12,5mm = 25mm 
• profil metalowy CW100 z kształtownika grubości 0,6mm 
• profile połączeniowe UW i LW 
• wełna mineralna o gęstości 30kg/m3 - grubości 8 cm 

Klasa odporności ogniowej EI 60 (płyty winny posiadać odpowiedni atest) 
Izolacyjność akustyczna 65 dB 
 
SGK-3 ścianki działowe gipsowo-kartonowe o podwójnej metalowej konstrukcji 
nośnej  - instalacyjne 

• pokrycie dwuwarstwowe z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych 
• grubość jednostronnego pokrycia 2 x 12,5mm = 25mm 
• profil metalowy 2 x CW50 z kształtownika grubości 0,6mm 
• profile połączeniowe UW i LW 
• wełna mineralna o gęstości 40kg/m3 grubości 4 cm 

Klasa odporności ogniowej EI 30 
Izolacyjność akustyczna 54 dB 
W części ścianek podwójna konstrukcja do poziomu umywalki, powyżej konstrukcja 
pojedyncza 
 
 
9.2. TRZONY KOMINOWE WENTYLACYJNE 
 
Wentylacja  pomieszczeń projektowanymi przewodami z pustaków betonowych firmy 
Schiedel ,  ustawianymi na ścianach lub fundamencie: 
 
Projektowane przewody wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych (z lekkiego 
betonu), dwukanałowych firmy SCHIEDEL 
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-  grubość ścianek i przegród pustaka – 4cm 
-  przekrój pojedynczego kanału wentylacyjnego – 12x17cm 
 
Wloty do kartek wentylacyjnych 30cm pod stropem. Wyloty nad dachem, pod 
czapkami kominowymi (wg oznaczenia na rzucie dachu); poziom wylotów 
kominowych minimum 60cm nad połacią dachową . 
 
 
9.3. STROPY I PODŁOGI 
 
Uwarstwienie projektowanych podłóg i stropów: 
 
P1 – projektowana podłoga na gruncie w pomieszczeniach suchych: 

• płytki terracota – 2cm (układane na klej) 
• wylewka betonowa –5cm 
• folia zabezpieczająca wełnę 
• wełna mineralna ROCKWOOL: płyty STROPROCK – 10cm (do izolacji podłóg 

na gruncie) lub styropian twardy – 10cm 
• AQUAFIN 2K – trzykrotne smarowanie 
• beton – 10cm 
• piasek – 15cm (min) 
• istniejące podłoże  

 
PG –podłoga na gruncie w pomieszczeniach garaży 

• płytki klinkierowe mrozoodporne (układane na klej) - 2cm, lub powłoka 
BETONDUR 

• posadzka cementowa - 4cm 
• podłoże betonowe – 6cm 
• folia zabezpieczająca 
• styrodur - 5cm 
• izolacja przeciwwilgociowa pozioma – 2x papa na lepiku 
• podłoże betonowe C12/15  – 10cm 
• piasek – 15cm  
• istniejące podłoże 

 
S1 – strop Teriva nad parterem w pomieszczeniach suchych: 

• płytki terracota – 2cm 
• wylewka betonowa – 5cm 
• folia zabezpieczająca 
• wełna mineralna ROCKWOOL: płyty STROPROCK – 8cm 
• strop TERIVA – 30cm 
• tynk cementowo-wapienny  

 
S2 – strop Teriva nad parterem w pomieszczeniach mokrych: 

• płytki terracota – 2cm 
• klej UNIFIX-2K (spoiny ASO-Flexfuge) 
• SANIFLEX lub ATLAS WODER E – trzykrotne smarowanie, wywinięta 15 cm 

na ściany pod tynk 
• wylewka betonowa – 5cm 
• folia zabezpieczająca 
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• wełna mineralna ROCKWOOL: płyty STROPROCK – 8cm (lub styropian 
twardy – 8cm) 

• strop TERIVA – 30cm 
• tynk cementowo-wapienny  

 
D1 – stropodach niewentylowany (spadek 5%) 

• Papa nawierzchniowa 
• Papa podkładowa przyklejona do wełny 
• wełna mineralna ROCKWOOL - Warstwa spadku ROCKFALL (SP) 
• wełna mineralna ROCKWOOL - HARDROCK MAX grub. 5 cm, przyklejone 

klejem  KB MONROCK do wełny skalnej MONROCK MAX E, 
• wełna mineralna ROCKWOOL - MONROCK MAX E grub. 20 cm, przyklejone 

klejem  KB MONROCK do paroizolacji 
• folia paroizolacyjna ROCKWOOL samoprzylepna 
• strop TERIVA 30cm  
• tynk cementowo-wapienny  

 
 
9.4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
- na ścianach zewnętrznych izolacja przeciwwilgociowa pionowa typu AQUAFIN 2K, 
trzykrotne smarowanie, wyciągnięta nad teren minimum 30cm. 
 
- w posadzkach na gruncie izolacja przeciwwilgociowa pozioma AQUAFIN 2K,   
   i z papy (2x) na lepiku. 
 
- w pomieszczeniach sanitarnych izolacja przeciwwilgociowa AQUAFIN 2K 
  (SANIFLEX lub ATLAS WODER E), trzykrotne smarowanie, wywinięta 15 cm  
   na ściany pod tynk 
 
- w stropodachu izolacja zewnętrzna z papy termozgrzewalnej podkładowej i 

nawierzchniowej oraz z paroizolacja z folii paroizolacyjnej ROCKWOOL  
 
 
9.5. IZOLACJE CIEPLNE 
 
-   Ściany zewnętrzne docieplone w technologii lekkiej-mokrej. Grubość warstwy 

docieplającej styropianu – 15cm. Na ścianach oznaczonych na rysunku zamiast 
styropianu stosować wełnę mineralną 

 
-    Na ścianach zewnętrznych istniejącego budynku (oznaczonych na rysunku) w 

strefie przyległej do przybudówki, ze względu na warunki pożarowe, 
zdemontować istniejące docieplenie i wykonać nowe , z warstwą docieplającą z 
wełny mineralnej 

 
- w podłogach na gruncie izolacja z warstwy wełny mineralnej ROCKWOOL: płyty 

STROPROCK –(do izolacji podłóg na gruncie) lub styropian twardy -10cm 
 
- w stropodachu izolacja z wełny mineralnej ROCKWOOL– układanej  ze spadkiem 

(kliny) 
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9.6. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
Tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cementowo- wapienne kat. IV,  
gładzone, grubości 1,5 cm lub tynki gipsowe. 
W pomieszczeniach sanitarnych okładziny z płytek glazurowanych do pełnej 
wysokości. W pomieszczeniu socjalnym okładzina z płytek glazurowanych nad 
zlewozmywakiem. 
 
 
9.7. STOLARKA OKIENNA 

 
W projektowanych otworach wykonać stolarkę okienną drewnianą, lub PCV, z 
szybami zespolonymi; zastosować okucia ROTO (lub typu ROTO). Okna wyposażyć 
w  listwy wentylacyjne z czujnikami higroskopijnymi. 
 
 
9.8. STOLARKA DRZWIOWA 

 
- w projektowanych otworach zewnętrznych wykonać stolarkę drzwiową drewnianą 

lub PCV, szkloną, drzwi zewnętrzne szklić szybami zespolonymi 
- drzwi wewnętrzne typu „WELET” pełne lub szklone wg oznaczeń: P -drzwi pełne,  

X – drzwi szklone, Y - drzwi do pomieszczeń sanitarnych z otworami nawiewnymi 
w dolnej części 

- drzwi wewnętrzne OG o odporności ogniowej EI-60  
-   do garażu bramy wjazdowe, uchylne. W bramie środkowej drzwi otwierane, 
     o wymiarach skrzydła 90x200 
 
 
9.9. ROBOTY ELEWACYJNE 
 
Ściany docieplić metodą lekką mokrą w systemie STO, CAPAROL, ATLAS, lub 
innym o zbliżonych parametrach, z zastosowaniem styropianu samogasnącego i 
wełny mineralnej (wg oznaczeń na rysunkach) jako warstwy docieplającej. Jako 
wierzchnią wyprawę cienkopowłokową zastosować tynk mineralny, gładki, o 
najmniejszej strukturze uziarnienia. Kolorystyka według plansz barwnych. 
W oznaczonych na elewacjach fragmentach, na dociepleniu wykonać okładzinę z 
płytek ceramicznych. 
 
 
9.9.1. PRZYKŁADOWE SZCZEGÓŁY DOCIEPLENIA W SYSTEMIE  
STO ISPOTERM  B  -  Aprobata  ITB  AT-15-3589/2006 
 
UWAGA: w przypadku zastosowania innego, zbliżonego systemu koniecznie o tych 
samych parametrach należy prace przeprowadzić zgodnie z wybraną technologią. 
 
OGÓLNY OPIS SYSTEMU: 
Sto ISPOTERM B jest bezspoinowym systemem ocieplenia elewacji                                
z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego, mineralnej zaprawy 
jako warstwy zbrojonej i organicznego tynku wierzchniego. Taka budowa umożliwia 
sklasyfikowanie tego systemu jako nierozprzestrzeniającego ognia 
 
Układ warstw systemu: 
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- mineralna zaprawa klejowa STO-KLEBER nanoszona na podłoże dobrze  
  oczyszczone 
- płyty styropianowe, samogasnące EPS -70 mocowane klejem i dodatkowo   
  „kołkowane” dyblami w ilości 6 szt./m2 
- masa zbrojeniowa, bezcementowa, wzmocniona włóknem szklanym                        
  STO-ISPO NR 1. 
- siatka zbrojeniowa Sto-armierunsgewebe ( w strefie cokołowe Panzergewebe ) 
- powłoka wykończeniowa – tynk cienkowarstwowy organicznie wiązany  
  STO ISPO RILLENPUTZ -R 2,0 mm 
 
OPIS WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW: 
 
- PODŁOŻE 
Przed przystapieniem do prac podłoże należy zmyć myjką wysokociśnieniową.         
Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić 
próbę przyczepności styropianu. W tym celu  należy przykleić kilka kostek styropianu 
o wielkości 15 x 15 cm zaprawą klejową  STO-ISPO KLEBER grubości około 1 cm. 
Po trzech pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. 
Jeżeli zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, że przyczepność zaprawy jest 
dobra i można przystąpić do mocowania płyt styropianowych. Jeżeli próbki zostaną 
oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, że podłoże jest niewłaściwie przygotowane i 
należy wzmocnić podłoże środkiem Sto Plex W. 
 
-ZAPRAWA STO-ISPO KLEBER 
Płyty styropianowe można kleić, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury 
powietrza poniżej 5 0C. Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju 
STO-ISPO KLEBER, wspomagana kołkami. Zaprawy klejące przygotowuje się 
bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z 
wodą, do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe należy wymieszać 
zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu i przerobić w ciągu 2 godzin. 
 
- WARSTWA DOCIEPLAJĄCA : 
Wełna mineralna i styropian samogasnący EPS-70 (wg oznaczenia na rysunkach) , 
płyty dobrze wysezonowane. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty styropianowej 
powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków na powierzchni 
płyty. Do przyklejania płyt można przystąpić po demontażu obróbek blacharskich i w 
momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca się aby klej nanosić na płyty 
bezpośrednio przez przyklejeniem do ściany. Płyty styropianu muszą być układane w 
taki sposób, aby spoiny płyt były szczelnie dociśnięte. Niedopuszczalne jest 
szpachlowanie styków zaprawą klejową.  
Płyty należy układać od dołu do góry ściany z przesunięciem spoin pionowych co 
każdą warstwę. Również na narożnikach ścian płyty muszą być wzajemnie 
przesunięte (wyjątek ościeża okien i drzwi). Przy docieplaniu otworów okiennych i 
drzwiowych należy pamiętać aby linia pozioma ościeża górnego i parapetu nie 
pokrywała się z linią poziomą połączenia płyt styropianowych.   
Po przyklejeniu płyt należy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą.   
Płyty izolacji po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię; ewentualne 
nierówności należy zeszlifować.  
Elementem wspomagającym mocowanie zaprawą klejową są kołki plastikowe (kołki 
systemowe) o średnicy np. 8mm. Można je montować w momencie, gdy warstwa 
zaprawy klejowej jest już dostatecznie twarda i wiercenie otworów w styropianie nie 
spowoduje przesuwania płyt (po około dwóch-trzech dniach). Należy stosować 6 



- 20 - 

 

 

 

kołków na 1 m2 styropianu. Długości trzpienia kołków – 200mm. 
 
- MASA ZBROJENIOWA STO-ISPOS NR 1 
Oparta na białym cemencie, wzmocniona włóknem szklanym, zastosowana jako 
szpachla do wtopienia siatki zbrojeniowej. 
Przyklejanie siatki z włókna szklanego do powierzchni płyt można rozpocząć po 
upływie 2-3 dni od chwili zakończenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki 
należy bezwzględnie używać zaprawy ISPOS NR  1. 
Siatkę należy układać pasami w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi pasami 
powstały zakłady szerokości 10 cm zarówno w pionie, jak i w poziomie. Siatka  
z włókna szklanego pełni rolę „zbrojenia”, dlatego też musi zachowywać ciągłość na 
całej elewacji. Masę zbrojeniową ISPOS NR 1  do zatopieniu siatki należy nanieść 
jako warstwę o grubości 1,5-4 mm. 
Na wszystkich narożnikach oraz przy otworach okiennych należy zastosować 
dodatkową warstwę tkaniny szklanej. Układa się ją tak samo jak pierwszą warstwę, a 
zaprawę zbrojeniową wyrównuje się dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. 
Siatka zbrojeniowa bezwzględnie musi być całkowicie zatopiona w warstwie zaprawy 
(tak aby nie był widoczny kolor siatki).   
 
- SIATKA ZBROJENIOWA 
zastosowano siatkę Sto-ARMIERUNGSGEWBE a w strefie cokołowe Panzergewebe 
 
- TYNK CIENKOPOWŁOKOWY 
Zastosowano tynk organicznie wiązany STO RILLENPUTZ -R-2 mm. Tynk należy 
nakładać packa plastykową. Proces nakładania tynku na ścianę obejmuje trzy etapy: 
naciąganie wyprawy na ścianę, zdejmowanie nakładu i fakturowanie. Zaleca się 
osłonięcie rusztowania od słońca i deszczu podczas wykonywania wyprawy 
elewacyjnej. Stolit R schnie fizycznie przez odparowanie pary wodnej. Przy 
temperaturze powietrza 20°C oraz relatywnej wilgotności 65% - schniecie około 6 
godzin - do malowania ca. 24 godz. - całkowicie suchy ca. 24 dni 
 

Uwaga: 
Podczas wykonywania wszystkich robót należy bezwzględnie zachowywać 
technologię robót oraz używać tylko materiałów systemowych. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości należy kierować zapytania do przedstawiciela producenta 
systemu. 
 
9.9.2. COKÓŁ I FRAGMENTY ELEWACJI Z PŁYTEK 
W SYSTEMIE ART. BRICK 
 
Płytki klinkierowe: 
Parametry techniczne: 
Nasiąkliwość < 6% 
Pełna mrozoodporność 
Certyfikat CE, Format NF14 
Zużycie: 48 sztuk/m2 
Waga metra kwadratowego: 26 kg 
 
Okładzina klinkierowa stosowana w systemie ArtBrick odpowiada najwyższym 
standardom stawianym dla tego typu materiałów. Produkowana jest wyłącznie z 
materiałów naturalnych – glina i piasek. 
Do każdego koloru dostępne są elementy narożne co powoduje, że szczegóły 
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wykończenia elewacji są takie same jak przy zastosowaniu cegły pełnej.  
Unikalny proces produkcji kolekcji handform, tzw. ręcznie formowane płytki 
klinkierowe, które jako jedyne na rynku posiadają parametry klinkieru (nasiąkliwośc 
do 6%). Dzięki czemu nie jest potrzebna ich impregnacja w celu uniknięcia 
nadmiernego wchłaniania wody i gromadzenia się brudu na elewacji.  
 

 
 
Wzór R744. Zaprawa fugowa FS, z trasem – beżowa. 
 
Płyta ociepleniowa systemu Art. Brick: 
Płyta ociepleniowa ArtBrick System łączy funkcję ociepleniową z konstrukcą 
systemu. Wykonana jest z EPS 100, metodą wtryskową 
Właściwości: 
Parametry ciepłochronne: lambda = 0,036 W/mK  
Połączenie płyt na "zakład" eliminuje mostki termiczne  
Doskonała przyczepność do muru dzięki wyżłobieniom powierzchni wewnętrznej, 
które zwiększają obszar klejenia. 
System poziomych prowadnic dopasowanych do wysokości kształtki klinkierowej.  
Ryflowana faktura zewnętrznej powierzchni płyty, zwiększająca obszar klejenia  
Wycięcia na kołki, licujące kołek z płytą. 
 
Klej systemowy KS - specjalnie opracowany dla systemu ArtBrick pozwala na trwałe 
połączenie styropianu ze ścianą konstrukcyjną, jak również nierozerwalnie łączy płytę 
z okładziną ceramiczną 
 
Mostek szczepny 
Wysokoprzyczepny grunt kwarcowy, który zapewnia doskonałą przyczepność 
klinkieru do styropianu. 
 
Elementy montażowe 
Do stabilizacji przewidziano kołki mocujące z trzpieniem metalowym spełniające 
normy ETA-07/0336 lub ETA-07/0221. Zastosować kołki wbijane TFIX-8M-195. 
Głębokość zakotwienia 60mm. 
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UWAGA: w oznaczonych na rysunkach miejscach, zamiat w płyt systemowych 
stosować płyty wełny mineralnej.  
 
 
9.10.  POKRYCIE DACHOWE 
 
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną NRO. 
 
 
9.11. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
Okapniki, rynny, rury spustowe i opierzenia wykonać z blachy cynkowej, miedzianej 
lub systemowe BTS z tworzyw sztucznych. 
Wywiewki kanalizacyjne wykonać w systemie BTS. 
 
 
10. SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

a) drzwi wejściowe do pomieszczeń ogólnodostępnych szerokości 90cm lub 
więcej 

 
b) pomieszczenia piwnic dostępne bezpośrednio z terenu, pomieszczenia parteru 

dostępne dla osób niepełnosprawnych za pomocą  schodołaza z płozami S-
max  

 

                                   
 
 
14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
 
 
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
 
Właściwości cieplne przegród zewnętrznych – wartości współczynników przenikania 
ciepła (w W/m2K) – obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946: 
- ściany zewnętrzne   - cegła pełna 24cm + styropian 15cm   U= 0,187  
- połać dachowa   - ocieplona wełną mineralną 18cm   U= 0,177  
- podłoga na gruncie  - z warstwą styropianu 12cm    U= 0,219 



- 23 - 

 

 

 

- okna           U= 1,100  
- okna połaciowe         U= 1,300  
- drzwi zewnętrzne         U= 1,500  
 
Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane spełniają wymagania dotyczące 
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z 
późniejszymi zmianami. 
 
 
12. ANALIZA MOŻLIWOŚCI  RACJONALNEGO  WYKORZYSTANIA 
WYSOKOEFEKTYWNYCH  SYSTEMÓW  ALTERNATYWNYCH  
ZAOPATRZENIA W  ENERGIĘ  I  CIEPŁO   
  
1.Roczne  zapotrzebowanie  na  energię  użytkową  do  ogrzewania, wentylacji,  
   przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej  obliczone  zgodnie  z  przepisami  
   dotyczącymi  metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej  
   budynków:                                                                               11520 kWh/rok 
   Roczne zapotrzebowanie na energię  użytkową  do  ogrzewania:     

    6583 kWh/rok 
   Roczne zapotrzebowanie na  energię użytkową  przygotowania c.w.u.  

      4937 kWh/rok 
 
2.Dostępne  nośniki  energii: 
   Na  cele  niniejszej  analizy  założono  dostępność  energii  słonecznej  jako   
   odnawialnego  źródła  energii. 
 
3.Warunki  przyłączenia  do  sieci  zewnętrznych:   -wg PZT. 
 
4.Wybór  systemów  zaopatrzenia  w  energię  do  analizy  porównawczej: 

Na  cele  niniejszej  analizy  wybrano  porównanie  systemu  konwencjonalnego, 
wyposażonego  w  kocioł  gazowy  będący  źródłem  ciepła  do  ogrzewania  i 
przygotowania c.w.u.  oraz   systemu  hybrydowego, wykorzystującego  instalację  
solarną  wyposażoną  w  kolektory  słoneczne  jako źródło,  ciepła  przygotowania 
c.w.u.  
 

5.Obliczenia  optymalizacyjno-porównawcze: 
  
  Dane: 
  Wartość  opałowa  gazu ziemnego                                      Wu=      26 MJ/kg 
  Sprawność  systemu  c.o.                                                          n=         0,92 
  Sprawność  systemu  c.w.u.                                                       n=        0,52 
  Zapotrzebowanie  na  energię  do  ogrzewania                          Qh=      23,7 GJ/rok 
  Zapotrzebowanie  na  energię  do  c.w.u.                                   Qh=     17,7 GJ/rok 
  Zużycie  paliwa  do  ogrzewania:                                                             600 m3/rok 
  Zużycie  paliwa  do  przygotowania  c.w.u.:     Bc.o.=Qh/Wu*n               450 m3/rok 
  Sumaryczne  zużycie  paliwa                                                                 1050 m3/rok 
 
Założenia: 
 Założono  udział  kolektorów  słonecznych  jako  źródła  energii  do  przygotowania  
c.w.u.  w  skali  roku  na poziomie 40%. 
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6. Wyniki  analizy  porównawczej  i  wybór  systemu  zaopatrzenia  w  energię: 
 
Przy  zastosowaniu  systemu  kolektorów słonecznych  roczne zużycie  paliwa  do  
przygotowania  c.w.u.  zmniejszy  się  o 12,5 %  całkowitego  rocznego  zużycia  
paliwa  przy  zastosowaniu  systemu  konwencjonalnego. 
 
Biorąc  pod  uwagę  możliwości  techniczne, ekonomiczne  i  środowiskowe  oraz  
wyniki  analizy  porównawczej  podjęto  decyzję  o  realizacji  systemu  
konwencjonalnego. 
 
 
13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
 
- Ogrzewanie obiektu z własnej kotłowni na ekologiczne paliwo gazowe  
- Nie przewiduje się innych uciążliwości dla środowiska 
 
 
14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTU 
 
Ochronę przeciwpożarową opracowano na podstawie obowiązujących 
przepisów: 
[1] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz.U. z dnia 18 września 2015 roku poz. 1422). 
[2] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109  poz. 719). 
[3] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. z  2009 r nr 124, poz. 1030.) 
 
Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokość budynku: 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA   -  364.0m2 
- piwnice - 184,3m2 
- parter - 179,7m2 
POW. CAŁKOWITA (po obrysie wewnętrznym ścian zewn.)  -  382,6m2  
- piwnice - 191,3m2 
- parter - 191,3m2 
 
ILOŚĆ KONDYGNACJI nadziemnych - 2   
ILOŚĆ KONDYGNACJI podziemnych - brak   
BUDYNEK NISKI - wysokość budynku – 8.25m 
 
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe[1]  
- odległość od najbliższego budynku na działce sąsiedniej  -  20.0m 
- odległość od najbliższej komórki na działce sąsiedniej – 14.60m.  
- budynek połączony jest ścianą o odporności ogniowej, z budynkiem GOPR (obiekty 
spełniają jedna funkcję). Ściana, na poziomie piwnic i parteru, posiada otwory 
zabezpieczone drzwiami o klasie odporności ogniowej EI-60. Odległość od granic 
działek budowlanych wynosi ponad 4 m i spełnia wymogi §12[1].  
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Parametry pożarowe występujących substancji palnych  
Przedmioty codziennego użytku z takich materiałów jak drewno, tworzywa sztuczne, 
tkaniny, itp. Nie występują substancje niebezpieczne pod względem pożarowym. 
 
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w pomieszczeniach  
Wydzielona strefa pożarowa jest zakwalifikowana do: 

a) Garaż PM o Qd<500MJ/m2, 
b) Pietro – III kategoria zagrożenia ludzi. w budynku nie ma pomieszczeń  

w których może przebywać jednocześnie ponad 50 osób 
W salach narad możliwy jest udział do 25 osób   
 
Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
W pomieszczeniach nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
 
Podział obiektu na strefy pożarowe: [1] 
Obiekt stanowi dwie strefy pożarowe  
- I kondygnacja nadziemna - PM garaże - (powierzchnia całkowita 191,3m2) 
- parter ZLIII  (powierzchnia całkowita 191,3m2) 
Strefy oddzielone stropem masywnym o klasie odporności ogniowej REI60.  
Z uwagi na ustalenia § 279 [1],  w garażu zamkniętym, znajdującym się w budynku 
ZL, odległość w pionie między wrotami garażu a oknami tego budynku wynosić 
będzie co najmniej 1,5 m.  
Możliwe jest zachowanie odległości 1,1 m, jeżeli zostanie wykonany nad wjazdem do 
garażu daszek z materiałów niepalnych o wysięgu co najmniej 0,6 m od lica ściany, 
wysunięty obustronnie 0,8 m poza boczne krawędzie wrót garażu, lub jeżeli wrota 
garażu zostaną cofnięte o 0,8 m od lica ściany. 
Odległość wrót garażu wbudowanego od najbliższej krawędzi okien pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku nie będzie mniejsza niż 1,5 m 
w rzucie poziomym. 
Ze względu na zachowanie zgodnych z przepisami odległości otworów od budynku 
przyległego – ściany w budynku przyległym (istniejącym) zostaną zabezpieczone w 
następujący sposób:  

• wymiana warstwy docieplenia elewacji ze styropianu na wełnę mineralną,  
• wymiana okien na witryny stałe o klasie odporności ogniowej EI-60 

(oznaczenia na rysunkach).  
 
Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa 
poszczególnych elementów budynku i ich stopień rozprzestrzeniania ognia  
Biorąc pod uwagę ustalenia § 212 ust. 6 i 7 [1], w budynku wielokondygnacyjnym, 
którego kondygnacje są zaliczone do różnych kategorii ZL lub PM, klasy odporności 
pożarowej mogą być określane odrębnie dla poszczególnych kondygnacji, pod 
warunkiem, że klasa odporności pożarowej części budynku nie będzie niższa od 
klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, co dotyczy również 
jego części podziemnej. Mają tu też zastosowanie postanowienia § 2 ust. 5 [1] 
wskazujące, że przepisy rozporządzenia [1] odnoszące się do budynku  
o określonym przeznaczeniu mogą być stosowane także do każdej części budynku  
o tym przeznaczeniu. W świetle powyższych ustaleń można przyjąć, że: 
 

a) część piwniczna budynku (pierwsza kondygnacja nadziemna) jako strefa 
pożarowa PM o Qd do 500MJ/m2 – wymaga wykonania w klasie odporności 
pożarowej min. D - § 212.4[1]: 
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Maksymalna  
gęstość obciążenia 
ogniowego strefy 

pożarowej  
w budynku 

Q [MJ/m2] 

Budynek  
o jednej kon-
dygnacji nad-
ziemnej (bez 
ograniczenia 
wysokości) 

Budynek wielokondygnacyjny 

niski 
 
 

(N) 

średnio- 
wysoki 

 
(SW) 

wysoki 
 
 

(W) 

wysoko-
ściowy 

 
(WW) 

1 2 3 4 5 

6 

Q ≤≤≤≤ 500 „E” „D” „C” „B” „B” 

500 < Q ≤ 1000 „D” „D” „C” „B” „B” 

1000 < Q ≤ 2000 „C” „C” „C” „B” „B” 

2000 < Q ≤ 4000 „B” „B” „B” � � 

Q > 4000 „A” „A” „A” � � 

� – zgodnie z § 228 ust. 1, nie mogą występować takie budynki. 

b) część budynku – parter (II kondygnacja nadziemna) - niski budynek 
użyteczności publicznej ZLIII, może spełniać  wymagania klasy odporności 
pożarowej D, co wskazano w ustaleniach §212.3[1], i dopuszczono obniżenie 
wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych  
w poniższej tabeli, do poziomu w niej określonego. 
 

Liczba kondygnacji 
nadziemnych 

ZL I ZL II ZL III 

1 2 3 4 
1 „D” „D” „D” 

2*) „C” „C” „D” 

*)  Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem 
terenu. 

 
Zastosowane materiały budowlane, wskazują iż cały budynek będzie spełniać 
założenia dla klasy odporności pożarowej „C”, przy zachowaniu klasy odporności 
ogniowej dla stropu oddzielenia przeciwpożarowego REI60 wymaganego dla klasy D 
odporności pożarowej budynku. Wg ustaleń §232.4 [1], wymaganą klasę odporności 
ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących 
się w nich otworów przyjęto wg ustaleń §232.4[1]: 
 

 
 

 Klasa odporności ogniowej 
 

 
Klasa 

odporności 
pożarowej 
budynku 

 

  
elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego 
 

 drzwi 
przeciwpożarowych lub 

innych zamknięć 
przeciwpożarowych 

 

  
drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 

 

 
 

 ścian i stropów, 
z wyjątkiem 

stropów w ZL 
 

 stropów w 
ZL 

 

  
 

 na korytarz i do 
pomieszczenia 

 

 na klatkę 
schodową*) 

 

1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

"A" 
 

 R E I 240 
 

 R E I 120 
 

 E I 120 
 

 E I 60 
 

 E 60 
 

"B" i "C" 
 

 R E I 120 
 

 R E I 60 
 

 E I 60 
 

 E I 30 
 

 E 30 
 

"D" i "E" 
 

 R E I 60 
 

 R E I 30 
 

 E I 30 
 

 E I 15 
 

 E 15 
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Elementy budynku (stref pożarowych), w zakresie klasy odporności ogniowej 
elementów budowlanych będą spełniać, wymagania określone w (§ 216. 1.[1]): 

 

Element budynku (strefy 

pożarowej) 

Klasa odporności ogniowej elementów 

Wymagana Posiadana 

Ściana oddzielająca budynki REI 60 

ściany z bloczków YTONG grubości 24 cm i 

cegły SILKA grubości 24cm - spełniające 

wymagania  

główna konstrukcja nośna R 60 

ściany z bloczków YTONG grubości 24 cm i 

cegły SILKA grubości 24cm - spełniające 

wymagania  

Strop NIEPALNY REI 60 
Strop masywny, TERRIVA 30cm - spełniające 

wymagania 

Konstrukcja dachu  (stropodach 

niewentylowany)  
R 30 

Strop masywny, TERRIVA 30cm + warstwa 

docieplająca ze spadkiem (wełna mineralna 

lub zaprawa styropianowa thermotec) - 

spełniające wymagania 

ściana zewnętrzna REI 60,  EI30 

ściany z bloczków YTONG grubości 24 cm i 

cegły SILKA grubości 24cm - spełniające 

wymagania 

ściana wewnętrzna EI 30 

ściany z bloczków gazobetonowych grubości 

co najmniej 12 cm, ścianki gipsowo kartonowe 

-  spełniające wymagania  

Pokrycie dachu E 30 Papa NRO - spełniające wymagania 

 
Wszystkie elementy budynku będą NRO 
 
Warunki ewakuacji: [1] 
Długość dojścia ewakuacyjnego nie będzie przekraczać wielkości dopuszczalnej - 
dla ZLIII (przy jednym dojściu)  – 30m,  w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej 
20m. 
Długość przejść ewakuacyjnych prowadzonych przez nie więcej niż trzy 
pomieszczenia nie będzie przekraczać wielkości dopuszczalnej 40 m - dla części 
ZLIII i garażu zamkniętego. 
Z garażu zaprojektowano w bramie wyjazdowej – drzwi rozwieranie o szerokości min. 
0,9m. 
Szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń  min. 09m. 
Szerokość drzwi ewakuacyjnych z budynku (holu) min. 120 cm. 
Szerokość korytarzy ewakuacyjnych nie mniejsza niż 140 cm.  
W strefie pożarowej nie będą zlokalizowane sale dla ponad 50 osób wymagające co 
najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych.  
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Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie: [1 i 2] 
Strefa pożarowa nie przekracza 1000m2 – brak jest obligatoryjnego obowiązku 
stosowania hydrantów wewnętrznych 25. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie zlokalizowany przy wejściu głównym do 
budynku. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie zastosowane w garażu  
i drogach komunikacji ogólnej, spełniające wymagania ustaleń PN EN 1838:2013-11 
Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
Projekty urządzeń przeciwpożarowych będą uzgodnione z rzeczoznawca do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
 
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze: [2]  
Obiekt będzie wyposażony w gaśnice do gaszenia pożarów grupy (ABC), o masie 
środka gaśniczego  nie mniejszej niż 2 kg na 100  m2 powierzchni. 
 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru  
Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają dwa istniejące HP 80  
o ciśnieniu 0,2 MPa i wydajności min. 10l/s każdy. HP położone są w odległości do 
75 i 150 m od budynku. 
 Droga pożarowa: [3] 
Drogę pożarową spełnia ulica Poznańska – Z uwagi na ustalania [3] do budynku nie 
jest wymagana droga pożarowa. 
     
    
14. INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE 
 
 
14.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  
 
Budynek zasilany będzie z miejskiej sieci wodociągowej przyłączem De32 PEHD. 
Ciepła woda użytkowa dostarczana będzie z gazowego kotła dwufunkcyjnego. 
znajdującego się w pomieszczeniu gospodarczym. Prowadzenie wewnętrznej 
instalacji c.w.u., zimnej wody zrealizować zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na 
rzucie. Przewody znajdujące się w posadzce i bruzdach ściennych należy zaizolować 
termicznie stosując otulinę rurową -polietylen spieniony. 
 
 
14.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Wewnętrzną instalację należy wykonać z rur PVC-u zgodnie z przebiegiem 
zaznaczonym na rzucie. Odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej należy 
realizować przez zamontowanie samoczynnych odpowietrzników pionów, które 
zostaną zamontowane na pionie w najwyższym jego punkcie, 2szt.- Ø110/160, 
1szt.75/110. Rury wywiewne należy wyprowadzić ponad dach. Średnice i spadki 
widoczne są na rysunkach. Instalacja kanalizacyjna wpięta zostanie do istniejącej 
studni inspekcyjnej znajdującej się na terenie działki Inwestora.  
 
 
14.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
Projektem objęto instalację centralnego ogrzewania dla budynku biurowo-
konferencyjnego. Budynek ogrzewany będzie kotłem dwufunkcyjnym na paliwo 



- 29 - 

 

 

 

gazowe o mocy 35kW. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepła i 
zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dla IV strefy klimatycznej przy tz = 
-20 °C.  
 
PIWNICE: 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Zapotrzebowanie 
ciepła 

0/1 garaż 1800 W 
0/2 garaż 1700 W 
0/3 garaż 2500 W 
0/4 Podręczny magazyn 1200 W 

 
PARTER: 

Nr 
pom. 

Nazwa pomieszczenia Zapotrzebowanie 
ciepła 

1/1 Hall - 
1/2 Pokój wykładowców 1600 W 
1/3 Sala szkoleń 1800 W 
1/4 Sala szkoleń 1750 W – 4 szt. 
1/5 WC damski 540 W 
1/6 Składzik porządkowy 250 W 
1/7 WC 990 W 
1/8 Pomieszczenie gospodarcze 630 W 
1/9 Pomieszczeni socjalne 850 W -2szt. 

 
 
Instalacje należy wykonać z rur z przeznaczeniem do centralnego ogrzewania. 
Zamontować grzejniki jak na rzucie. Przy grzejnikach zamontować zawory 
termostatyczne i odcinające na powrocie. Na rysunkach podano obliczone 
zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń. 
Po zakończeniu prac montażowych należy  wykonać próbę szczelności, którą 
poprzedzić napełnieniem instalacji wodą poprzez zainstalowany filtr siatkowy po 
całkowitym odpowietrzeniu zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalację poddać próbie ciśnieniowej 
wodnej na ciśnienie robocze zwiększone o 0,2 Pa, lecz wynoszące co najmniej 
0,4MPa i przy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w powyższym 
dokumencie. 
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalacja musi być poddana płukaniu w 
celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy 
pełnym dyspozycyjnym ciśnieniu. Po płukaniu instalacja winna być ponownie 
napełniona. 
Prawidłowość wykonania odprowadzenia spalin stwierdzi przedstawiciel Spółdzielni 
Kominiarskiej. Montaż i uruchomienie kotła c.o. wykonuje osoba upoważniona 
(serwisant producenta). 
Kocioł usytuowano centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. 
Pomieszczenie w którym zamontowany będzie kocioł spełnia warunki 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich 
usytuowanie. 
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14.4. INSTALACJA GAZOWA 
 

Istniejąca instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych o połączeniach 
spawanych. Kurek główny wraz z gazomierzem znajdują się w szafce na zewnętrznej 
ścianie budynku. Instalacja gazowa zasila gazowy kocioł o mocy 25kW i 30kW oraz 
kuchenkę gazową 4-palnikową. Dodatkowo rozbudowana zostanie instalacja gazowa 
aby zasilić gazowy kocioł w projektowanym budynku. Dobrano gazowy kocioł 
dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 33-35 kW. 
 
Projektowaną instalacje gazową połączyć z istniejącą instalacją w miejscu 
wskazanym na rysunku nr 3. Projektowaną instalacje montować z rur stalowych bez 
szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000, PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie. 
Sposób prowadzenia i trasę przewodów, ich średnicę ilustrują rysunki. Instalacja i 
armatura powinny być montowane z  mosiądzu lub brązu i powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-70/M-31031. Rury prowadzić na powierzchni ścian w 
odległości 2 cm od nich w przypadku kondygnacji i podziemnych lub ścianek 
gipsowych i mocować za pomocą stalowych objemek z uszczelką gumową. Poziome 
przewody instalacji należy wykonać ze spadkiem 4 mm na 1mb. rury w kierunku 
pionu. Przewody instalacji gazowej należy lokalizować w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a 
innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 
Montaż instalacji wewnętrznej należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Nr46 MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać instalacje gazowe. Armaturę odcinającą należy sytuować tak, aby 
zapewnić do niej łatwy dostęp. Każde poziome podejście do urządzenia gazowego 
powinno być zakończone kurkiem ćwierćobrotowym, pozwalającym na szybkie 
odcięcie dopływu gazu. Kurki powinny szybko i szczelnie zamykać przepływ gazu 
przy obrocie o 90 oC na prawo, z ogranicznikiem uniemożliwiającym dalszy obrót 
dźwigni kurka. Kurek powinien być wmontowany w stałą część instalacji gazowej. 
Gazowe kurki odcinające należy trwale (sztywno) zamocować do ściany, aby w 
przypadku jego otwierania (zamykania) nie następowało odkształcenie instalacji. 
Przed napełnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowej należy 
przeprowadzić próbę szczelności. Próbę szczelności przygotowuje wykonawca 
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/M-34503 oraz z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z 30.07.2001(DU nr 97 poz.1055). Stanowisko pomiarowe powinno być 
wyposażone w manometr mający zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej 
klasy dokładności.  
Po przedmuchaniu instalacji i szczelnym zaślepieniu końców, instalację należy 
napełnić czynnikiem próbnym (powietrzem lub gazem obojętnym) do ciśnienia 50 
kPa. W instalacji przebiegającej przez pomieszczenia mieszkalne lub 
zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno 
wynosić 100 kPa. 
Jeżeli w czasie 30 min. od ustabilizowania się ciśnienia próby nie nastąpi spadek 
ciśnienia, to wynik głównej próby szczelności należy uznać za pozytywny. 
Z przeprowadzonej próby szczelności należy sporządzić protokół podpisany przez 
uczestniczących w niej Inwestora, wykonawcę instalacji gazowej i kierownika 
budowy. 
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14.5. PRZEPISY BHP 
 
Rur ani urządzeń nie wolno malować ani gruntować farbami metalicznymi. Użyte do 
wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać 
warunkom technicznym i przepisom BHP. 
 
 
14.6. UWAGI OGÓLNE 

 
W czasie prowadzenia robót należy stosować się do ”Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II „ opracowanych przez 
Instytut Techniki Budowlanej. Próby szczelności instalacji wody ciepłej i zimnej 
należy wykonać na ciśnienie P = 0,6 MPa przez 1 godzinę. Instalację kanalizacji 
sanitarnej należy sprawdzić próbą bezciśnieniową wykonanych połączeń. 
 
 
15. INSTALACJE WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE 
 
15.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 
 
Zasilanie w energię elektryczną istniejące poprzez przyłącze kablowe niskiego 
napięcia zlokalizowane przy wejściu do budynku. Licznik energii elektrycznej 
istniejący zlokalizowany w rozdzielnicy głównej. Rozliczenie na podstawie umowy 
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych nr 
547k.3/1160/B/2007 z dnia 21.03.2007 r. Moc umowna 16,5 kW w pełni pokrywa 
aktualne zapotrzebowanie oraz zapotrzebowanie stacji po rozbudowie. 
Projektowane pomieszczenia wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia ogólnego - podstawowego, 
- oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, 
- zasilania gniazd wtykowych 230/400 V - ogólnych, 
 
 
15.2. Rozdzielnice niskiego napięcia  
 
Instalację elektryczną zasilić poprzez rozdzielnicę główną RG2 , którą zabudować na 
parterze w miejscu wskazanym na planie rys. E1 projektu oraz rozdzielnicę RP 
( piwnicy ).  Rozdzielnicę RG2 oraz RP wykonać jako wtynkową i wyposażyć zgodnie 
ze schematem zasilania wg projektu wykonawczego. 
 
 
15.3. Instalacja oświetlenia. 
 
Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego pomieszczeń przewodami 
YDYżo 3 x 1,5 mm2 -750 V w układzie TN-S. Instalację układać pod tynkiem a w 
pomieszczeniach wyłożonych kafelkami w rurkach PCV układanych pod tynkiem z 
osprzętem podtynkowym. Oświetlenie poszczególnych pomieszczeń oprawami 
określonymi w legendach na planie instalacji lub podobnymi spełniającymi te same 
lub lepsze parametry o stopniu ochrony IP 20(44)(65), w zależności od wymagań 
poszczególnych pomieszczeń. Projektowane jest oświetlenie awaryjne i kierunkowe. 
Rodzaj opraw podano na planie instalacji rys. E1 i E2. 
Oprawy instalować na sufitach oraz ścianach w miejscach wskazanych na planach. 
Oświetlenie sterowane lokalnie łącznikami ręcznymi instalowanymi na wysokości  
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1,2 m nad posadzką.  
Oprawy powinny zapewnić wymagane normami natężenie oświetlenia: 
- pomieszczenia socjalne, sanitarne             - 200 lx, 
- komunikacje        - 200 lx, 
-         biurowe i szkoleniowe                                                            - 500 lx 
Ciągi komunikacyjne oświetlić oprawami LED  wyposażonymi w czujniki ruchu oraz 
regulacją poziomu światła przy którym zostanie załączone oświetlenia.  
Ponadto zamontować będą oprawy ze źródłem światła LED, wyposażone w 
inwertery, zapewniające zasilanie opraw w czasie minimum 1 h po zaniku napięcia 
zasilania podstawowego - oprawy oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego; 
wymagane średnie natężenie oświetlenia awaryjnego - min. 3 lx na podłodze drogi 
ewakuacyjnej. 
 
 
15.4. Instalacja gniazd wtyczkowych. 
 
Instalację gniazd wtykowych 1-fazowych wykonać przewodami kabelkowymi YDYżo 
3 x 2,5 mm2  - 750 V. Gniazda wtykowe podtynkowe podwójne z bolcem instalować 
na wysokości 0,3 m oraz 1,2 m nad posadzką (pomieszczenia sanitariatów i  
garażu ). 
Rozmieszczenie  oraz ich ilość zgodnie z planem instalacji. 
 
 
15.5.  Instalacja połączeń wyrównawczych, uziom fundamentowy. 
 
Główną szynę ekwipotencjalizacyjną zabudować przy rozdzielnicy głównej RG2, do 
której przyłączyć między innymi: - szynę PEN rozdzielnicy, uziom fundamentowy 
oraz instalację wody i CO . 
Połączenia należy wykonać przewodem LYżo 6 mm2.  
Uziom fundamentowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 30x4 mm układaną w 
fundamencie budynku z otuliną 5 cm i połączyć poprzez spawanie ze zbrojeniem. 
Uziom wyprowadzić na zewnątrz do skrzynek kontrolnych wskazanych na planie rys  
E-4. Wartość rezystancji uziemienia mniejsza od 10 Ω. 
 
 
15.6. Instalacja odgromowa. 
 
Zwody poziome układać na dachu na uchwytach dystansowych uniwersalnych , drut 
odgromowy aluminiowy AIMgSI 8 mm. Uchwyty instalować w odstępach 100 cm.  
Przewody odprowadzające układać na ścianach na uchwytach do ściany  i 
odstępach 1 m , drut odgromowy aluminiowy AIMgSI 8 mm. 
Zwody pionowe o wysokość ok. 0,6 m ponad wywiew wentylatora  oraz na skraju 
dachu, drut odgromowy aluminiowy AIMgSI 8 mm. 
Połączenie przewodów odprowadzających z uziomem fundamentowym w 
skrzynkach kontrolnych na elewacji instalowanych na wysokości 0,3 m. 
Połączenia drutu odgromowego z rynnami za pomocą złączy rynnowych a drutów 
między sobą przy pomocy złączy uniwersalnych odgałęźnych. Całość instalacji 
odgromowej wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305. 
 
 
15.7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zrealizować przez izolowanie części 
czynnych /izolację podstawową/ oraz stosowanie obudów i osłon o  stopniu ochrony 
co najmniej IP5X.  
Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano przez:  

− samoczynne wyłączanie zasilania -zrealizowane przez przewód ochronny PE i 
wyłączniki nadprądowe S300 

− dla obwodów gniazd wtykowych oraz oświetlenia wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe o czułości 30 mA 

− stosowanie urządzeń o II klasie ochronności. 
− połączenia wyrównawcze 

Instalacje wewnętrzne budowanego budynku realizować w układzie  sieci  TN-S . 
 
 
15.8.  Uwagi końcowe. 
      Instalacje powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod 
odpowiednim nadzorem; 
Wszystkie urządzenia stosowane w obiekcie muszą posiadać certyfikaty (atesty) 
dopuszczające do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami; urządzenia 
technologiczne należy podłączać zgodnie z ich DTR; 
       W głównej rozdzielnicy RG  należy zamontować ochronnik przeciwprzepięciowy, 
zapewniający poziom ochrony przepięciowej do 1,5 kV (stopień ochrony B i C). 
Po zakończeniu prac montażowych wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji 
uziemienia, skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania oraz pomiary instalacji 
odgromowej.   
Obliczenia instalacji elektrycznej, bilans mocy oraz rozdzielnice w projekcie 
wykonawczym. 
 
 
16. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I 
OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi 
w budownictwie dla poszczególnych ich rodzajów, warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami B.H.P.  
W szczególności należy: 
 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca 
wykonywania robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 wysokości, 
na której wykonywane Będą roboty i istnieje zagrożenie spadania przedmiotów, lecz 
nie mniejszą niż 6,0 m. 
 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca 
zasilania obiektu napowietrzną linią energetyczną. 
 
- wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla 
pieszych, ciągach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu. 
 
- wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściem do obiektu itp. o szerokości, 
co najmniej 1,0 m większej od szerokości przejścia lub przejazdu, odpornych na 
przebicie, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych 
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pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 
 
- nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko 
nad stanowiskiem pracy. 
 
- zapewnić używanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości /np. szelek 
bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem/ przez pracowników wykonujących roboty, 
jak również pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. 
 
- zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", będących 
w dobrym stanie technicznym. 
 
- wykonywanie i montowanie rusztowań prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczno - ruchową (DTR), dopuszczenie do użytkowania po dokonaniu odbioru 
technicznego przez nadzór budowy. 
 
- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadających 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, 
zgodnie z przeznaczeniem i DTR. 
 
- do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne 
badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie w zakresie przepisów 
BHP oraz na stanowisku pracy. 
 
 
17. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
Projektant stwierdza, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przed rozpoczęciem robót na kierowniku budowy 
spoczywa obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie.  
 
 
  opracowali: 
      
                       mgr inż. arch. Anna Baran              mgr inż. Witold Baran 
 
                                              
                    
                       inż. Sylwia Szcześniak                     inż. Zbigniew Zieja 
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        INFORMACJA DOTYCZĄCA      . 
         BEZPICZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
DO PROJEKTU: 
ROZBUDOWY  CENTRALNEJ STACJI GOPR  
W WAŁBRZYCHU, ul. POZNAŃSKA 6 
 
 
 
 
OBIEKT:   CENTRALNA STACJA GOPR 
                                          Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne 
  
ADRES:    58-300 WAŁBRZYCH, UL. POZNAŃSKA 6. 
                                          działka nr  50 i działka nr 51, obręb Podgórze 39. 
                                          oraz działka drogowa 26/4 
 
INWESTOR:            GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE  
                                          RATUNKOWE– GRUPA WAŁBRZYSKO - KŁODZKA 
                                          58-300 WAŁBRZYCH, UL. POZNAŃSKA 6 
 
PROJEKTANT :           mgr inż. arch.  ANNA BARAN 
                                          58- 100 Świdnica, ul. Ks. Agnieszki 7/5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PODSTAWY FORMALNE SPORZĄDZEIA INFORMACJI: 
� Prawo budowlane 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku  w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, 
poz.1126) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 

 

 

                         
                      CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
 
ZAKRES ROBÓT: objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym: 
Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego 
oznaczenie i ogrodzenie; 
Roboty ziemne – wykopy pod roboty drogowe i uzbrojenie, niwelacja terenu 
Roboty drogowe – układanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni 
Roboty ciesielskie - biegi schodowe 
Roboty betonowe – wykonanie ław fundamentowych, podłoża oraz posadzki; 
Roboty murowe – nowe ściany i ścianki działowe 
Roboty zbrojeniowe – schody, stropy, nadproża 
Roboty elewacyjne  
Roboty dekarskie 
Roboty tynkowe i okładzinowe 
Roboty posadzkarskie; 
Roboty malarskie i impregnacyjne; 
Roboty instalacyjne 
Przygotowanie obiektu i urządzeń do odbioru oraz wykonanie dokumentacji 
powykonawczej. 
 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW: 
przedsięwzięcie jednozadaniowe 
 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Budynek Centralnej Stacji GOPR 
Na działce znajduje się uzbrojenie terenu:  
Gaz – g32 
przyłącze wody w32 (przy granicy działki) 
przyłącze kanalizacji sanitarnej ks160 i ks150  
przyłącze sieci elektrycznej eNN 
 
 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZ. I 
ZDROWIA LUDZI 
 
Na terenie działki nie ma elementów zagospodarowania terenu stwarzających 
zagrożenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robót ziemnych. 
 
 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
- Ryzyko upadku z wysokości powyżej 5,0 m wystąpi przy robotach dekarsko – 
blacharskich, elewacyjnych, montażu i demontażu rusztowań 
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. 
- Ryzyko przysypania ziemią wystąpi przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty 
 
 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Przed przystąpieniem do budowy wszyscy pracownicy powinni przejść 
przeszkolenie BHP w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowie; należy też 
przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników. Teren budowy 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.  

 
 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH  
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE  
 
-środki ochrony indywidualnej 
-wyznaczenie dróg ewakuacyjnych 
 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I 
OCHRONY ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem 
ostrożności i przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
- Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej 
posiadającej uprawnienia budowlane i aktualne szkolenia z zakresu przepisów 
BHP zawiązanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.  
 
- Teren budowy należy oznakować tablicami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
 
- Szczególną uwagę i ostrożność należy zachować przy wykonywaniu 
następujących robót:: 

1* - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych, o głębokości większej 
niż 1,5 m. W wykopach wykonywanych mechanicznie lub ręcznie prace 
prowadzić należy po sprawdzeniu stanu ścian wykopu oraz elementów 
rozpierających, przy wzajemnej asekuracji. 
2* - Wykonywanie prac, przy których występuje ryzyko upadku z 
wysokości. Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników w środki 
ochrony indywidualnej: szelki i zaczepy hakowe lub krzyżowe oraz linki 
bezpieczeństwa mocowane do rusztowania lub stałych punktów 
konstrukcji budynku. 
3* - Montaż i demontaż rusztowań z naciskiem na odpowiednią stabilność 
w/w konstrukcji w czasie ustawiania i rozbiórki oraz prowadzenia robót 
budowlanych a także, by pracownicy prowadzący tę czynność byli 
odpowiednio przeszkoleni do ustawiania rusztowań danego typu. 
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- Kierownik Budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkiem 
kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych 
pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty 
specjalistyczne. 
 
- Na kierowniku Budowy ciąży obowiązek przygotowaniu planu BIOZ w 
zakresie występujących zagrożeń, opisanych w powyższych punktach  
 
 
 
     Opracowała: 
 
                                                      mgr inż. arch. Anna Baran 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu. 

Rozbudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, może być prowadzona zgodnie z 
pozwoleniem na budowę wydanym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO ROZBUDOWY 
CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, opracowanego przez 
„AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 58-100 Świdnica, ul. 
Bystrzycka 19A.  

Uszczegółowienie zakresu prac zostało określone w PROJEKTACH WYKONAWCZYCH (część 
arch+kontr, inst. sanit., inst.. elektr.) , opracowanych przez „„AUTORSKIE BIURO 
PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A.. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

1.3.1. Zakres robót do wykonania: 

-  roboty rozbiórkowe fragmentu dachu oraz konstrukcji murowej (otwór drzwiowy) w 
miejscu stuku z częścią rozbudowywaną,  

-  roboty ziemne - wykopy 

-  roboty fundamentowe obejmujące wykonanie nowych ław żelbetowych, 

-  roboty murowe obejmujące wykonanie nowych ścian konstrukcyjnych i trzonów 
kominowo wentylacyjnych, 

-  wykonanie stropów typu TERIVA oraz stropodachu płaskiego, 

-  uzupełnienie dachu budynku istniejącego w miejscu styku z rozbudową, 

-  wykonanie nowych ścian działowych z cegły ceramicznej i bloczków betonu 
komórkowego oraz ścian z płyt gipsowo – kartonowych; wykonanie sufitów 
podwieszonych z płyt gipsowo – kartonowych, 

-  wykonanie nowych podłóg i posadzek,  

-  wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, 

-  wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych,  

-  roboty elewacyjne, 

-  wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej, 
centralnego ogrzewania oraz wentylacyjnej 

-  wykonanie nowej kotłowni 

-  wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych, 
teletechnicznej i odgromowej 
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-  niewielka korekta ukształtowania terenu z przemieszczaniem mas ziemnych, 

-  wykonanie utwardzonych ciągów pieszych, jezdnych i placów,  

-  wykonanie nowych schodów zewnętrznych 

-  rekultywacja terenów zielonych i nasadzenia zieleni  

1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych: 

ST-01 Roboty budowlane 

ST-02 Roboty instalatorskie 

ST-03 Roboty elektryczne 

ST-04 Zagospodarowanie terenu 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 
aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione 
instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze 

Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość 
betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w 
celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 
betonowych) z normami i założeniami projektowymi 

Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 
robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
remont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundament i dach 

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 
urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
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Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 

Dokładność 
wymiarów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

•pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

•dziennik budowy 

•protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

•projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

•projekty powykonawcze 

•operaty geodezyjne 

•książki obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

Geodezyjna obsługa 
budowy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów 

Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. 
agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 

Inspektor Nadzoru  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 
którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację 
zamierzonego zadania 

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budowlanych 

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 
użytkową 
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Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru 
robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 
pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys 
powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji 
robót 

Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części 
składowych 

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na 
kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o 
określonych cechach jakościowych 

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury 

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie 
wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych 
części obiektu 

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

Powykonawcze 
pomiary geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie 
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, 
wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji 
obiektów budowlanych 

Pozwolenie na 
budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
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opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca 
członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i 
zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza 
Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
oraz z natury, w celu sporządzenia kosztorysu 

Przepisy techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów 
budowlanych 

Roboty budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Roboty 
zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 
wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, 
niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić 
na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 
robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 
postronnych 

Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

Sieci uzbrojenia 
terenu 

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia 

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia 
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 
Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu 
budowlanego  

Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 
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kablowej służącej do zasilania odbiorców 

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach specjalnych 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 

Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo 
Budowlane". 

Pełna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę znajduje się do 
wglądu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora 

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej na roboty objęte kontraktem. 

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania: 

-  projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru), 

-  projektu oznakowania i zabezpieczenia robót (projekt ten Wykonawca winien 
uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 

-  projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w 
odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 

-  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ) 

Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki: 

- wynikające z praw autorskich 

- wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach budowlano - 
montażowych 

-  wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach Ceny Kontraktowej. 
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą wykonanych robót. 

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie ryczałtu, 
w Kosztorysie. 

Wykonawca przekaże 4 egz. w/w dokumentacji. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, chodników 
i dróg w strefie placu budowy oraz jego pobliżu przed uszkodzeniem, spowodowanym 
jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 

(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę 
Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz, woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 
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wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 
czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 
doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 
likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

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

� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

� Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

o możliwością powstania pożaru. 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
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większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca prowadzić będzie Roboty w obiekcie częściowo użytkowanym. Na czas 
prowadzenia Robót przewiduje się jedynie częściowe wyłączanie z użytkowania budynku. 

Wykonawca odpowiada za ochronę  ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, którego 
pozostawienie w strefie wykonywania robót było konieczne. Wykonawca zobowiązany jest 
do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych.  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
nieprzystosowane do tego obszary w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich spowodowanych uszkodzeń, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. 
Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych”. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek: 

-  zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych, 

-  zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  

-  do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane 
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, 
przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy. 
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-  zapewnić używanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości (np. szelek 
bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem) przez pracowników wykonujących roboty, 
jak również pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. 

-  utrzymywać  wszelkie urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie 

-  wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca 
wykonywania robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 wysokości, 
na której wykonywane będą roboty i istnieje zagrożenie spadania przedmiotów, 
lecz nie mniejszą niż 6,0 m, 

-  wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca 
zasilania budowy linią energetyczną, 

-  wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla 
pieszych, ciągach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu, 

-  wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściem do obiektu itp. o szerokości, 
co najmniej 0,5 m większej od szerokości przejścia lub przejazdu, odpornych na 
przebicie, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych 
pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia, 

-  nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko 
nad stanowiskiem pracy, 

-  prowadzić montaż rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) 
i dopuścić do użytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora 
Nadzoru, 

-  stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez 
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR, 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie 

Wykonawca odpowiada przed właścicielem za własność, która została przekazana wraz z 
placem budowy. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
teren i obiekt do stanu pierwotnego. 



 Specyfikacja techniczna – ST-00 – Wymagania ogólne  17 
 

Nazwa projektu:  ROZBUDOWA CENTRALNEJ STACJI GOPR w WAŁBRZYCHU,  ul. POZNAŃSKA 6 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia 
prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których prowadzona 
będzie rozbudowa. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.13. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za 
udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory 
techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji i źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
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zachowane następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
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wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 



 Specyfikacja techniczna – ST-00 – Wymagania ogólne  20 
 

Nazwa projektu:  ROZBUDOWA CENTRALNEJ STACJI GOPR w WAŁBRZYCHU,  ul. POZNAŃSKA 6 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub' laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
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materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z  Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- projekt organizacji budowy, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii prostej (lub jako suma odcinków prostych). 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
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Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 

W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi wstępnemu, 

końcowemu odbiorowi Robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogólnymi od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót . 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Wstępny odbiór Robót  

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia niżej wymienionych 
dokumentów do odbioru wstępnego. 
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Dokumenty do odbioru wstępnego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 
wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).    

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów. 

Wyniki pomiarów. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 

Opinię o gotowości odbioru. 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają . 

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i  Robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

Na zakończenie prac komisja wystawia Protokół wstępnego odbioru Robót. 

8.4. Końcowy odbiór Robót 

Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki i wady zostały 
poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru Robót, Wykonawca w 
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi końcowy odbiór Robót zgodnie 
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

8.5. Proces zakończenia Kontraktu  

Wystawienie Oświadczenia końcowego odbioru Robót 

Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez Wykonawcę 
ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, Inspektor Nadzoru w 
terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego odbioru robót z kopią dla Strony 
Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z 
Umowy, w sposób zadawalający Inspektora Nadzoru.  
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Rozliczenie Końcowe 

Nie później niż 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz z dokumentami 
wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość robót wykonanych zgodnie z Umową, 
oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu z tytułu Umowy. 

W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia końcowego i wszystkich informacji zasadnie 
wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 

Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy 

Gwarancja należytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona w ciągu 14 dni od 
wydania podpisanego rozliczenia końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- wartość pracy rusztowań wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i 
wywóz z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w 
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest 
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; 
ubezpieczenia itp., 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
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9.2. Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 

Wymagania dotyczące tablic  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. 

Tablica informacyjna powinna spełniać wymagania określone w paragrafie 13 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz. U. nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami)  

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca.  

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 

 

 

. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.1. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.1. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji 
GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.1. „Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe” obejmuje 
następujący zakres robót: 

- Zabezpieczenie i przygotowanie terenu prac 

- Montaż rusztowań  

- Rozbiórki obiektów przewidzianych do likwidacji 

- Rozbiórka elementów przewidzianych do przebudowy  

- Wykopy 

- Wywóz gruzu 

- Prace pomocnicze i porządkowe 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

 

2. MATERIAŁY 

Dla robót przygotowawczych i rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  
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Do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu: 

» narzędzia i elektronarzędzia ręczne 

» rusztowania systemowe z osprzętem do montażu 

» wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 

» dźwigi samochodowe samojezdne 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów (także z rozbiórki) musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Transport „ciężki” (rusztowania, wywóz gruzu) powinien zostać uzgodniony z zarządem dróg 
właściwym dla miejsca w zakresie godzin wykonywania i tras. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- wydzielić, odgrodzić, zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP teren w strefie 
przewidzianych prac, 

-   sprawdzić i ewentualnie odłączyć wszystkie media i  instalacje w tym należy zwrócić uwagę 
na instalację elektryczną, zwisające druty itp. 

- montować rusztowania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – rusztowania podlegają odbiorowi przez Inspektora 
Nadzoru 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren wokół obiektu odgrodzić i zabezpieczyć 
przed dostępem osób postronnych. Sprawdzić i ewentualnie odłączyć wszystkie media i  
instalacje w tym należy zwrócić uwagę na instalację elektryczną, zwisające druty itp 

Przewiduje się wykonanie rozbiórki pokrycia dachowego na styku z budynkiem istniejącym, 
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pojedynczych elementów konstrukcji drewnianego szkieletu więźby oraz fragmentów ścian 
murowanych. 

Przy pracach rozbiórkowych zachować szczególną ostrożność z uwagi  na użytkowanie 
obiektu. 

Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, 
kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych wewnątrz obiektu. 
Rozebrany materiał transportować na zewnątrz obiektów. 

Elementy drewniane demontować przecinając na mniejsze elementy i opuszczać na dół poza 
obrys obiektu. Materiał wartościowy przekazać do dyspozycji Inwestora. Pozostały rozebrany 
materiał spalić. Gruz wywieźć na wysypisko. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie 
miejsce wywozu gruzu z rozbiórki, a wszystkie koszty związane z wywozem i utylizacją 
uwzględni w cenie jednostkowej. 

Sposób  i środki  opisane  do wykonania prac opisanych powyżej przyjęto wg  ogólnych zaleceń 
i sposobów stosowanych w budownictwie – kierownik budowy może wg posiadanych uprawnień 
modyfikować  technologię rozbiórek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

5.3. Roboty  porządkowe  

Prace porządkowe należy wykonać każdorazowo po zakończeniu prac budowlanych 
doprowadzając teren do prowadzenia dalszych prac bądź użytkowania.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

Kontroli polega substancja obiektu w trakcie i po dokonaniu prac rozbiórkowych i demontażach.  

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych są – m3, m2, m, tona, szt. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Roboty rozbiórkowe 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

8.2. Całość prac 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
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˘ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

˘ Dziennik Budowy, 

˘ dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

składowanie części materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, 

załadunek na środki transportu, 

koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań i odbiorów, wraz z protokołami 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
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dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.2. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przegotowaniem podłoża pod elementy budowlane wykonywane w 
ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie 
określonym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI 
GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO 
PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.2. „Roboty budowlane – Podłoża i podsypki” obejmuje 
następujący zakres robót: 

- wykonanie wszelkich podsypek  pod elementy budowlane (fundamenty, posadzki na gruncie 
itp.), zasypek wykopów i uzupełnień po robotach rozbiórkowych   

- wykonanie podłoży z tzw. „chudego betonu” pod elementy budowlane (fundamenty, 
posadzki na gruncie itp.) 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

2.1. Podsypki i zasypki 

Grunt nośny łatwo podlegający zagęszczeniu np. pospółka, którą należy zagęszczać 
mechanicznie warstwami grubości 20-30cm 

2.2. Podłoża 

Dla wykonania podłoży (podbetonu) przewidziano beton - 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% 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót murowych należy użyć następującego sprzętu: 

» betoniarki o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 

» mieszarki do zapraw 

» płyty wibracyjne lub ubijarki mechaniczne 

» narzędzia ręczne 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Do transportu mieszanki betonowej należy mieszalniki samochodowe (tzw. gruszki). Ilość „gruszek" 
należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 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 

Załadunek jak i wyładunek materiałów (także z rozbiórki) musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Transport „ciężki” ( wywóz gruzu, dowóz gruntu, betonu itp. ) powinien zostać uzgodniony z 
zarządem dróg właściwym dla miejsca w zakresie godzin wykonywania i tras. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Podsypki i zasypki 
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Wykonanie podsypek : 

- oczyszczenie podłoża  

- wyznaczenie obszaru przewidzianego do wykonania podsypek lub zasypek 

- wbudowanie pospółki (kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości 
tak, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 20 - 30cm)  

- zagęszczanie kruszywa (do zagęszczania przystąpić natychmiast po wbudowaniu kruszywa; 
zagęszczanie rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku osi; nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni; zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481, wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12)  

5.2. 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. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Materiały  

Przy odbiorze materiału na podsypki i zasypki należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie 
zgodności kruszywa z wymaganiami specyfikacji, 

 

Przy odbiorze betonu na podbudowę należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności 
mieszanki betonowej z wymaganiami specyfikacji, 

6.2. Prawidłowość i dokładność wykonania robót   

 
Jakość wykonanych robót ocenić na podstawie: 

- sprawdzenia stanu zagęszczenia podsypek i zasypek 

- sprawdzenie stan podłoża po zagęszczeniu  

- sprawdzenia sposobu ułożenia mieszanki betonowej 

- ogólnych oględzin 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót budowlanych związanych z wykonaniem podłoży i podsypek jest  - 
m2 a dla zasypek m3. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

Wszystkie w/w roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

składowanie części materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, 

załadunek na środki transportu, 

koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
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koszty badań, odbiorów, 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-B 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do powierzchni 
drogowych. Piasek 

PN-EN206-1:2003 Beton. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.3. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murowych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. Poznańskiej 6 
w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO 
ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, 
opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 
58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.3. „Roboty murowe” obejmuje następujący zakres robót: 

- wykonanie nowych ścian grubości 25cm  

- zamurowanie zbędnych otworów w ścianach 

- wykonanie ścianek działowych o grubości 6,5cm z cegły dziurawki i 12cm z cegły pełnej  

- wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych i spalinowych  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

2.1. Roboty murowe 

2.1.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-
jących tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.2. Wyroby ceramiczne. 

2.1.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3 - 4,0kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 
może przekraczać dla cegły -10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
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Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 

- brak uszkodzeń po badaniu. 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 
l,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.1.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary jak poz. 2.1.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł ba 

danych 
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 wy 
szczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wyma 
gania nie powinna być większa niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.1.2.3. 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. 

2.1.3. Elementy betonowe i silikatowe 

2.1.3.1. Bloczki betonowe 

Wymiary:  
-  l = 250 mm, s = 140 mm, h = 65 mm 
Masa 5,0 – 5,5kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
Gęstość pozorna 2,2-2,4 kg/dm3 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 

- brak uszkodzeń po badaniu. 
 
2.1.3.1. Cegła silikatowa. 
Cegły pełne i bloki drążone  

Wymiary:  
•    INF 250±3 x 120±2 x 65±2 
• 1,5INF 250±3 x 120±2 x 1104±2 
• 2INF 250±3 x 120±2 x 138±2 
• 3INF 250±3 x 120±2 x 220±3 
• 6INF 250±3 x 250±2 x 220±3 
 
Wymagania:  
• nasiąkliwość 16%  
• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń  
• gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.  
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2.1.3.2. Prefabrykowane nadproża żelbetowe typu L-19  

Nadproża rodzaju N – długości 120cm 
2.1.3.3. Prefabrykowane pustaki wentylacyjne  

Minimalna powierzchnia kanału wentylacyjnego  - 196 mm2 
Wytrzymałość na ściskanie   min.3,0 MPa 

Odpornośc ogniowa min. EI60 
2.1.3.4. Prefabrykowane pustaki spalinowe  - systemowe. 

 

2.1.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Klasa i wytrzymałość zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone” 

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 cementowych i 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. 

Do murowania ścian z bloczków betonu komórkowego stosować gotowe zaprawy do spoin 
cienkich. 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

2.2. Elementy stalowe  

Dwuteowniki stalowe, walcowane – nadproża ścienne 

Dwuteowniki normalne NP100, NP160 ze stali gatunku St3SX wg normy PN-H-93407 
o następujących parametrach: 

wysokości elementów w mm – odpowiednio   100, 160  

granica plastyczności Re (min) w Mpa - 235 

wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w Mpa - 375 

wydłużenie (min) w % - 26 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót murowych należy użyć następującego sprzętu: 

» rusztowania do przemurowań sklepień i murów  

» narzędzia ręczne 
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» mieszarki do zapraw 

» wciągarkii mechanicze z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów (także z rozbiórki) musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Transport „ciężki” ( wywóz gruzu, dowóz cegieł itp. ) powinien zostać uzgodniony z zarządem 
dróg właściwym dla miejsca w zakresie godzin wykonywania i tras. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Przewiduje się rozbiórkę fragmentów murów w miejscach ich spękań i uszkodzeń oraz w 
miejscach wykonywania nowych otworów w istniejących ścianach.  

Prace rozbiórkowe prowadzić metodą ręczną przy użyciu narzędzi ręcznych takich jak młoty, 
kliny, łomy lub elektronarzędzi ręcznych, z rusztowań ustawionych wewnątrz obiektu. 
Rozebrany materiał opuszczać w pojemnikach przy pomocy wyciągów lub zrzucać w 
specjalnych rynnach albo rurach na zewnątrz obiektów. 

Gruz wywieźć na wysypisko. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu 
z rozbiórki, a wszystkie koszty związane z wywozem i utylizacją uwzględni w cenie 
jednostkowej.  

Sposób  i środki  opisane  do wykonania prac opisanych powyżej przyjęto wg  ogólnych zaleceń 
i sposobów stosowanych w budownictwie – kierownik budowy może wg posiadanych uprawnień 
modyfikować  technologię rozbiórek, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 

5.2. Roboty  murowe  

Spękane fragmenty ścian oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac remontowych, o rysach 
rozwartych na szerokość ponad 5 mm  należy przemurować nowymi cegłami klasy 15 na 
zaprawie cementowej M5. W tym celu mur w obszarze obejmującym rysy należy rozebrać na 
szerokość nie mniejszą niż jedna cegła i na głębokość nie mniejszą niż pół cegły, zostawiając 
„strzępia” przynajmniej w co czwartej warstwie. Wykonać należy również „strzępia poprzeczne” 
poprzez wpuszczenie części cegieł w głąb muru. Przemurowania sklepień po uprzednim 
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odsłonięciu ich od góry oraz podstemplowaniu i podszalowaniu od spodu. Niewielkie pęknięcia, 
szerokości do 4 mm wypełnić należy ciekłą zaprawą cementową po dokładnym oczyszczeniu i 
przemyciu wodą. 

Zamurowania zbędnych otworów w ścianach wykonać nowymi cegłami klasy 10 na zaprawie 
cementowo – wapiennej M2. 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. 

Nowe mury wznosić przy użyciu bloczków betonowych (w strefie przygruntowej) oraz silikatów i 
cegieł. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie. Do murowania murów z bloczków betonu komórkowego używać zaprawy do spoin 
cienkich. 
Ściany działowe z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z 
cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach oraz zakończeniach murów należy stosować 
normalną cegłę pełną. Ścianki grubości 6,5cm (1/4 cegły) należy murować na zaprawie 
cementowej M5, przy czym przy rozpiętości ponad 5m i wysokości powyżej 2,5m należy 
stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. 

Spoiny w murach ceglanych: 

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17mm, 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. 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 1.5% 
całkowitej liczby cegieł. 

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. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

5.3. Nadproża stalowe w wybijanych otworach  

Zanim przystąpi się do wybijanie otworu w ścianie konstrukcyjnej, należy dokładnie sprawdzić, 
czy występują w niej spękania lub rysy, w jakim stanie są cegły i zaprawa. Trzeba też określić 
sposób obciążenia. Badania są niezbędne w celu ustalenia środków zabezpieczających na 
czas wykonywania otworu. Wybijanie otworów szerokości do 1,2 m w murach z cegły 
ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej może odbywać się bez specjalnych zabezpieczeń, 
gdy nad projektowanym otworem znajduje się warstwa muru wysokości równej 2/3 szerokości 
otworu i na tym odcinku nie działa żadne obciążenie skupione, np. podciąg lub belka stropowa. 
Jeżeli obciążenie skupione jest umiejscowione nad otworem w odległości większej niż 2/3 sze-
rokości otworu, to także można go wybijać bez zabezpieczenia. Dotyczy to murów nie 
popękanych i nie zwietrzałych. W murach popękanych i zwietrzałych — bez uprzedniego ich 
wzmocnienia — żadnych otworów wykonywać nie wolno. W murze ceglanym na zaprawie 
cementowo-wapiennej wybija się otwory bez zabezpieczenia, gdy warstwa muru nad 
powiększonym otworem wynosi przynajmniej połowę szerokości wybijanego otworu lub 
wybijany otwór znajduje się bezpośrednio pod już istniejącym.  

Przystępując do wybijania otworów szerokości większej niż 1,2 m w murach z cegły palonej, 
niezależnie od rodzaju użytej zaprawy, trzeba stosować wzmocnienie.  
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Prace wykonuje się w podanej niżej kolejności. Najpierw należy podstemplować belki lub 
podciągi, które wywierają obciążenie na odcinek muru przewidziany do wyburzenia. Następnie 
nad górną krawędzią projektowanego otworu wykuwa się bruzdę poziomą do połowy grubości 
muru, wstawia i zaklinowuje belkę nadproża, podbijając klinami miejsca zetknięcia się górnej 
płaszczyzny z murem i miejsca jej oparcia na murze. Z kolei wykuwa się otwór na całą 
projektowaną szerokość. Sposób ten znajduje zastosowanie przy nadprożu opartym na jednej 
belce stalowej. 

Jeżeli nadproże składa się z dwóch lub więcej belek stalowych, to należy postępować 
ostrożniej. Najpierw wykuwa się bruzdę tak jak poprzednio i wstawia belki po jednej stronie 
muru, lecz bliżej jego krawędzi, zaklinowując ją i wypełniając zaprawą cementową przestrzeń 
między górną stopką dźwigara a murem. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości wykonanej 
części nadproża wykuwa się bruzdę po drugiej stronie muru i wstawia kolejne belki. W połowie 
wysokości belek wierci się otwory, przez które po ustawieniu belek przeprowadza się 
nagwintowane sworznie i łączy nimi belki, ściągając śruby nakrętkami. Belki należy „związać" 
śrubami na obu końcach i w środku ich długości. Po wykonaniu całości nadproża można 
przystąpić do wykucia projektowanego, nowego otworu w ścianie. Oparcie belek stalowych 
poza krawędź otworu minimum 18cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Bloki betonowe  i silikatowe 

Przy odbiorze bloków należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na blokach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu bloków, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.3. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej klasę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.4. Prawidłowość i dokładność wykonania robót  murowych 

Jakość wykonanych robót murowych ocenić na podstawie: 

- prawidłowości wiązania muru 
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- sprawdzenia grubości i wypełnienia zaprawą 

- sprawdzenia odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi 

- sprawdzenia pionowości powierzchni i krawędzi muru 

- sprawdzenia poziomowości warstw muru 

- ilości użytych elementów połówkowych 

- ogólnych oględzin 

 

6.5. Kontrola jakości montażu elementów stalowych 

Kontroli podlegają elementy stalowe zastosowane do kotwienia i nowych nadproży (rodzaj materiału, 
cechy fizyczne elementów, zabezpieczenie antykorozyjne itp.), sposób ich montażu oraz sposób  
zabezpieczenia po wykonaniu montażu. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość 
przekazywania sił i obciążeń pomiędzy elementami stalowymi a konstrukcją murową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót murowych jest  

- dla przemurowań, zamurowań, nowych ścianek działowych - m2. 

- dla wykonania nowych otworów w ścianach – m3. 

- dla wykonania nadproży – mb. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Roboty rozbiórkowe 

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki fragmentów konstrukcji murowych przed ich 
przemurowaniem. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

8.2. Roboty murowe 

Odbioru robót należy dokonać po wykonaniu przemurowań spękanych lub uszkodzonych 
fragmentów ścian, zamurowaniu zbędnych otworów, gniazd i bruzd, wymurowaniu ścian i 
ścianek działowych oraz po ich otynkowaniu. 

8.3. Elementy stalowe. 

Należy dokonać odbioru zamontowanych nadproży stalowych. Sprawdzeniu podlegają: jakość 
przygotowania podłoża, dokładność wykonania montowanych elementów, dokładność 
zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych przed ich zakryciem oraz po 
zakończeniu prac murowych . 
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8.4. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

składowanie części materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, 

załadunek na środki transportu, 

koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

koszty badań, odbiorów, 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 
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wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.4. 

ŚCIANY DZIAŁOWE Z PŁYT G-K 
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1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.4 są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru montażu ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym, 
wykonywanych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w 
Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO ROZBUDOWY 
CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, opracowanego przez 
„AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 58-100 Świdnica, ul. 
Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.4. „Ściany działowe z płyt G-K” obejmuje następujący zakres 
robót: 

- tyczenie usytuowania ścianek działowych  

- montaż szkieletu z profili stalowych 

- montaż płyt gipsowo – kartonowych do szkieletu stalowego 

- oklejanie i szpachlowanie złączy, styków i naroży 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania ścianek działowych G-K stosować: 

Płyty gipsowo – kartonowe zwykłe, grubości 12,5 mm 

Płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne, grubości 12,5 mm 

Płyty gipsowo – kartonowe o zwiększonej odporności ogniowej, grubości 12,5 mm 

Profile metalowe CW50 z kształtownika grubości 0,6 mm 

Profile metalowe CW100 z kształtownika grubości 0,6 mm 

Metalowe profile połączeniowe UW i LW 

Wełna mineralna o gęstości 30kg/m3,  
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Wełna mineralna o gęstości 40kg/m3,  

Folia paroizolacyjne 

Akcesoria montażowe (taśmy izolacyjne, taśmy wzmacniające do spoin, masy 
szpachlowe, masy trwale elastyczne, blachowkręty itp.) 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania montażu ścianek działowych G-K należy użyć następującego sprzętu: 

» rusztowania przestawne  

» narzędzia ręczne 

» elektronarzędzia 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Kolejność montażu ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych 

Nakreślić przebieg ściany na podłożu, stropie i ścianach z zaznaczeniem planowanych otworów 
drzwiowych. Rozłożyć taśmy izolacyjne i zmontować szkielet – wypionować. Przykręcić płyty G-
K z jednej strony szkieletu. Wbudować ewentualne instalacje i wypełnić ścianę wełną 
mineralną. Zamocować płyty G-K z drugiej strony szkieletu. Spoiny szpachlować masami 
szpachlowymi po uprzednim zabezpieczeniu taśmami wzmacniającymi, narożniki zabezpieczyć 
profilami kątowymi. Styki z elementami masywnymi wykonać z masy trwale plastycznej. 

5.2. Sposób wykonania ścian SGK-2 

Ścianki działowe o pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej  - grubość ścianki 15 cm: 
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• pokrycie dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych (w pomieszczeniach mokrych z 
płyt wodoodpornych) 

• grubość jednostronnego pokrycia 2 x 12,5mm = 25mm 
• profil metalowy CW100 z kształtownika grubości 0,6mm 
• profile połączeniowe UW i LW 
• wełna mineralna o gęstości 30kg/m3 - grubości 8 cm 

5.4. Sposób wykonania ścian SGK-3 

Ścianki działowe o podwójnej metalowej konstrukcji nośnej  - instalacyjne: 

• pokrycie dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 
• grubość jednostronnego pokrycia 2 x 12,5mm = 25mm 
• profil metalowy 2xCW50 z kształtownika grubości 0,6mm 
• profile połączeniowe UW i LW 
• wełna mineralna o gęstości 40kg/m3 - grubości 4 cm 

5.5. Sposób wykonania ścian SGK-F 

Ścianki działowe o pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej  - grubość ścianki 15 cm: 

• pokrycie dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF 
• grubość jednostronnego pokrycia 2 x 12,5mm = 25mm 
• profil metalowy CW100 z kształtownika grubości 0,6mm 
• profile połączeniowe UW i LW 
• wełna mineralna o gęstości 30kg/m3 - grubości 8 cm 

 
Sposób wykonywania prac montażowych i wykończeniowych ścian dostosować do technologii 
producenta wybranego systemu okładzin gipsowo kartonowych – postępować ściśle z instrukcją 
producenta. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Płyty gipsowo - kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być spłaszczone bez ubytków. 
Powierzchnie płyt bez widocznych defektów.  

 6.2. Szkielet z profili metalowych 

Elementy szkieletów proste, czyste. Szkielet dokładnie wypionowany, elementy szkieletu na 
długości ścianki zlicowane. Rozstaw osiowy profili pionowych maksymalnie 60cm (lub zgodny z 
wymogami producenta). 

6.3. Prawidłowość i dokładność wykonania ścian z płyt gipsowo - kartonowych 

Odchylenie 
powierzchni 
okładziny z 

płyt gipsowo-
kartonowych 

od 
płaszczyzny i 

Odchylenia 
powierzchni i krawędzi 
od kierunku  

Odchylenie 
przecinających się 

płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji  pionowego  poziomego  
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nie większa niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 

kontrolnej o 
długości 2 mb  

nie większe niż 1,5 
mm na 1 mb i 

ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5 mm wysokości 

oraz nie więcej niż 4 
mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości  

nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej 
ścianami, belkami itp.  

nie większe niż 
2 mm  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową wykonania okładzin z płyt G-K jest - m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Szkielet z profili metalowych 

Odbiorowi podlega prawidłowość wykonanie szkieletu metalowego w zakresie spełnienia 
wymogów określonych w pkt. 6.2. Przed montażem płyt G-K odbiorowi podlega prawidłowość 
ułożenia wełny mineralnej 

8.2. Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych 

Należy dokonać odbioru zamontowanych płyt wraz z wypełnieniem masami szpachlowymi. 
Sprawdzeniu podlegają przydatność ścianek jako podłoża dla okładzin ceramicznych i pod 
malowanie. 

8.3. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
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Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

załadunek na środki transportu, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

koszty badań, odbiorów, 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

Instrukcja producenta dla wybranego systemu okładzin G-K. 

Normy 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo kartonowe 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.5. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betonowych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. Poznańskiej 
6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO 
ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, 
opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 
58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.5. „Roboty żelbetowe - Betonowanie” obejmuje następujący 
zakres robót: 

- wykonanie fundamentów pod nowe ściany  

- wykonanie trzpieni i słupów 

- wykonanie podciągów, wińców i wylewek stropowych  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Dla wykonania konstrukcji żelbetowych przewidziano zastosowanie betonu – (C20/25) B-25. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania 
IBDM w Warszawie 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót murowych należy użyć następującego sprzętu: 

» betoniarki o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 

» narzędzia ręczne 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 
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Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu mieszanki betonowej należy mieszalniki samochodowe (tzw. gruszki). Ilość „gruszek" 
należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 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 

Do transportu materiałów pomocniczych należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Transport „ciężki” powinien zostać uzgodniony z zarządem dróg właściwym dla miejsca w 
zakresie godzin wykonywania i tras. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Zalecenia ogólne. 

* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 

* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

(1) Dozowanie składników: 

* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

* Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 

(2) Mieszanie składników 

* Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
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* Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

* Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

* Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: - w fundamentach i 
korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po 
jemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojo 
nych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. ; 

(4) Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w 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 ptyt 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 
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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. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
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* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

* Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

* Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

* Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-E 1008:2004. 

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia! 

i drganiami. (2) Okres pielęgnacji 

* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmnk 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzi nach od 
zabetonowania. 

* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzyma łości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B 06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
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5.5. 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: 

* 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 zaprawa i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót betonowych jest – m3 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Roboty betonowe 

Wszystkie roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
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Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

8.2. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

składowanie części materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, 

załadunek na środki transportu, 

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 
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rozbiórką deskowania i rusztowań 

oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

koszty badań, odbiorów, 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-EN206-1:2003 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-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie i 
obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.6. 

ROBOTY ŻELBETOWE 

ZBROJENIE 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.6. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót zbrojeniowych w ramach w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. 
Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO 
ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, 
opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 
58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.6. „Roboty żelbetowe - Zbrojenie” obejmuje następujący zakres 
robót: 

- wykonanie fundamentów pod nowe ściany  

- wykonanie trzpieni i słupów 

- wykonanie podciągów, wińców i wylewek stropowych  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej. 

Gatunek stali 

 

Średnica pręta 

 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie  
średnica 

 mm MPa MPa % d - próbki 

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180) 

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
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* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień. (3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
5 mm na l m długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
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- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje 
Inspektor Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót murowych należy użyć następującego sprzętu: 

» narzędzia ręczne 

» elektronarzędzia 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu zbrojenia i materiałów pomocniczych należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Transport „ciężki” powinien zostać uzgodniony z zarządem dróg właściwym dla miejsca w 
zakresie godzin wykonywania i tras. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 

* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
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b) Przygotowanie zbrojenia. 

* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 

* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 

* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 

* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 

* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest l tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się 
stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Roboty zbrojeniowe 
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Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez IInspektora 
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności 
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 
haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

8.2. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

składowanie części materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, 

załadunek na środki transportu, 

dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

oczyszczenie i wyprostowanie,  
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wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

koszty badań, odbiorów, 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie i 
obliczanie. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.7. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ciesielskich wykonywanych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy 
ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.7. „Roboty ciesielskie” obejmuje następujący zakres robót: 

- wykonywanie szalunków dla robót betonowych 

- przebudowa dachu budynku istniejącego na styku z budynkiem projektowanym 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

» bale z drewna iglastego, konstrukcyjnego, litego o wilgotności 12%, 
odpowiadającego klasie C 27 wg normy PN-B-03150 

» deski obrzynane gr 32mm z drewna iglastego, konstrukcyjnego, litego o wilgotności 
12%, odpowiadającego klasie C 27 wg normy PN-B-03150 

» łączniki ciesielskie ocynkowane, śruby zwykłe, gwoździe budowlane itp. 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót dachowych należy użyć następującego sprzętu: 

» rusztowanie do naprawy więźby dachowej 

» elektronarzędzia ręczne 



 Specyfikacja techniczna – ST-01.7. Roboty ciesielskie.     77 
 

Nazwa projektu:  ROZBUDOWA CENTRALNEJ STACJI GOPR w WAŁBRZYCHU,  ul. POZNAŃSKA 6 

» wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów (także z rozbiórki) musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu 

- zapewnić odpowiednią szczelność 

- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż 

- wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki, płyt OSB lub w uzasadnionych przypadkach ze 
struganych desek drzew iglastych III lub IV klasy grubości 32mm.  

5.1. Elementy drewniane dachu budynku istniejącego 

Przed przystąpieniem do montowania przebudowywanej części dachu wszystkie elementy 
konstrukcji powinny być starannie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi 
ścięciami, wrębami itp. Poszczególne elementy dachu należy przed zamontowaniem w 
konstrukcji dachowej dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. Montaż elementów 
wymaga odpowiedniego sprzętu i  doświadczenia. Montowane elementy należy niezwłocznie 
łączyć stałymi łącznikami i tymczasowymi tężnikami. Elementy więźby stykające się z murem 
lub betonem należy odizolować co najmniej jedną warstwą papy.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
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6.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

- zgodności z dokumentacją i przepisami 

- poprawnego montażu 

- braku widocznych defektów 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót ciesielskich jest m2 deskowań lub połaci dachowych 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Roboty ciesielskie 

Odbiór deskowań dokonać po ich montażu. Odbiór elementów dachu dokonać zarówno po 
przygotowaniu elementów więźby drewnianej oraz po wykonaniu robót montażowych.  

8.3. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
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9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje wszystkie składniki ujęte w p. 9.1 ST - 00 
„Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

Normy 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.8. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót impregnacyjnych wykonywanych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR 
przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.8. „Roboty impregnacyjne” obejmuje następujący zakres robót: 

- impregnacja wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Środki zabezpieczające drewno przed korozją biologiczną oraz przed ogniem, przeznaczone do 
stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Środki te muszą posiadać odpowiednie atesty, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie itp. 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót impregnacyjnych należy użyć następującego sprzętu: 

» rusztowanie używane do naprawy więźby dachowej 

» narzędzia i elektronarzędzia ręczne dostosowane do sposobu rozprowadzania 
wybranych środków impregnacyjnych 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Roboty impregnacyjne 

Wszystkich elementów drewniane dachu poddać impregnacji – wskazane jest impregnowanie 
metodą zanurzeniową. Zastosować należy środki zapewniające elementom drewnianym 
zabezpieczenie ogniowe oraz zabezpieczenie przed korozją biologiczną. Środki 
zabezpieczające stosować zgodnie z zaleceniem producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

- zgodności z dokumentacją i przepisami 

- poprawnego nanoszenia środków impregnacyjnych 

- braku widocznych defektów 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót impregnacyjnych jest m2 powierzchni impregnowanego drewna 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 
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Odbiorowi podlega ilościowe i jakościowe wykonanie powłok impregnacyjnych na elementach 
drewnianych dachu. 

Przy odbiorze 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 zastosowanych materiałów, 

˘ protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje wszystkie składniki ujęte w p. 9.1 ST - 00 
„Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.9. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, wykonywanych w rozbudowy Centralnej Stacji GOPR 
przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.9. „Izolacje przeciwwilgociowe” obejmuje następujący zakres 
robót: 

- pokrycie dachowe  

- izolacje poziome ścian i posadzek 

- izolacje pionowe ścian 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Papa termozgrzewalna 

Papa podkładowa : 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 160 g/m2   

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS    2000 g/m2 

- wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż / w poprzek)  600 / 400 N 

- grubość   3mm 

Papa nawierzchniowa : 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2   

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS    4000 g/m2 

- wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż / w poprzek)  1000 / 800 N 

- grubość   5,6mm 
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2.2.  Papa asfaltowa izolacyjna 

Papa asfaltowa izolacyjna podkładowa 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2 - wymagania 
wg PN-B-27617/A1:1997 

2.3.  Powłoki izolacyjne 

Do izolacji pionowej fundamentów, ścian i murów oporowych ścian w gruncie stosować  

- powłoki bitumiczne -  Bitizol R (podkład) i bitizol P warstwa wierzchnia lub równoważne. 

- powłoki izolacyjne typu Aguafin 2K lub równoważne 

Do izolacji poziomej posadzek w pomieszczeniach mokrych stosować powłoki izolacyjne 
umożliwiające bezpośrednie układanie na nich okładzin ceramicznych – Saniflex, Aguafin 2K 
lub równoważne 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych należy użyć następującego sprzętu: 

» narzędzia i elektronarzędzia ręczne 

» wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 

» palniki gazowe 

» żuraw samochodowy 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1.   Pokrycie dachu  

Po zakończeniu montażu izolacji cieplnej stropodachu, przystąpić do wykonania pokrycia 
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dachowego papą termozgrzewalną dwuwarstwowo - podkładową i wierzchniego krycia. Przed 
układaniem papy termozgrzewalnej podkład zabezpieczyć papą asfaltową izolacyjną. Zasady 
wykonywania robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych", wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz polskie normy w zakresie robót i materiałów pokrywczych. 

5.2.  Izolacje poziome ścian i posadzek 

Izolacje poziome ścian i posadzek wykonać z papy termozgrzewalnej podkładowej. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. Podkład 
betonowy lub cementowy pod izolację z papy powinien być zagruntowany roztworem 
bitumicznym. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 
tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.3.  Izolacje poziome posadzek w pomieszczeniach mokrych 

Izolacje poziome posadzek w pomieszczeniach mokrych wykonać powłoka izolacyjnymi 
umożliwiającymi bezpośrednie układanie na nich okładzin ceramicznych (np Saniflex, Aguafin 
2K lub równoważne). 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i 
przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna 
być równa, czysta i odpylona. Podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki izolacyjne powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie izolowania powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.4.  Izolacje pionowe ścian przyległych do gruntu 

Do izolacji pionowej fundamentów, ścian i murów oporowych oraz ścian w gruncie stosować 
powłoki bitumiczne (np. Bitizol R (podkład) i Bitizol P warstwa wierzchnia lub równoważne) oraz 
powłoki elastyczne typu Aguafin 2K lub równoważne. Sposób przygotowania podłoża i 
nakładania powłok izolacyjnych zgodnie z instrukcją producenta przyjętego systemu materiałów 
izolacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1.  Kontrola jakości materiałów 

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2.  Kontrola i badania w trakcie robót 

˘ zgodności z dokumentacją i przepisami 

˘ jakości materiałów i wyrobów 

˘ poprawnego montażu 

˘ braku widocznych defektów 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest  – m2 powierzchni izolacji 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

8.2.  Warstwy izolacyjne. 

Każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie od 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 
nadzoru do Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszą SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.3. Całość prac 

Roboty uznaje się za prawidłowo wykonane jeżeli: 

- pokrycie dachowe wraz z akcesoriami, obróbkami itp. będzie kompletne a oględziny nie 
wykażą defektów  

- w czasie opadów na poddaszu nie będą zauważalne przesiąkania i wycieki wody deszczowej 
- woda spływająca z dachu nie będzie przelewała się przed lub za rynnami 
- szczelność rynien i rur spustowych nie budzi wątpliwości 

Przy odbiorze 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 zastosowanych materiałów, 

˘ protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2.  Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje wszystkie składniki ujęte w p. 9.1 ST - 00 
„Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1 Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.10. 

IZOLACJE CIEPLNE  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.10. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji cieplnych wykonywanych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji 
GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.10. „Izolacje cieplne” obejmuje następujący zakres robót: 

- ułożenie izolacji cieplnej z wełny mineralnej w płaszczyźnie stropodachu 

- ułożenie izolacji z wełny mineralnej lub styropianu w posadzkach 

- ułożenie izolacji z wełny mineralnej w ściankach działowych G-K 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Materiały izolacyjne 

Wełna mineralna o gęstości ok. 145 kg/m3, wsp. przewodności cieplnej nie większym niż 
0,042 W/mK i nasiąkliwości nie większej niż 4% (po dwóch godzinach całkowitego 
zanurzenia w wodzie)  

Wełna mineralna o gęstości ok. 50 kg/m3, wsp. przewodności cieplnej nie większym niż 
0,040 W/mK i nasiąkliwości nie większej niż 3% (po dwóch godzinach całkowitego 
zanurzenia w wodzie)  

Wełna mineralna o gęstości ok. 35 kg/m3, wsp. przewodności cieplnej nie większym niż 
0,039 W/mK i nasiąkliwości nie większej niż 3% (po dwóch godzinach całkowitego 
zanurzenia w wodzie)  

Styropian odmiany G-T samogasnący, do ocieplenia na płyty betonowe o gęstości min. 
25 kg/m3, wsp. przewodności cieplnej nie większym niż 0,040 W/mK, 

Folia paroizolacyjna, trudnozapalna o gęstości powyżej 900 kg/m3, przepuszczalności 
pary wodnej poniżej 2,5 g/m224h, do stosowania w temperaturach od -25 do 850C  
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Taśma samoprzylepna do łączenia folii paroizolacyjnej 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania izolacji cieplnej należy użyć następującego sprzętu: 

» narzędzia i elektronarzędzia ręczne 

» wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 

» żuraw samochodowy 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Montaż izolacji cieplnej 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne 
winny być układane szczególnie starannie. Płyty izolacyjne 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 mijankowo - przesunięcie styków winno wynosić minimum 5 
cm. Wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 

Rodzaj materiału izolacyjnego dostosować do miejsca jego wbudowania – zróżnicowane 
wymagania dla połaci dachowych, przestrzeni dachowych, posadzek, ścianek działowych) – 
dopuszczenie do stosowania zgodnie z instrukcją producenta wybranego materiału. 

Montaż folii paroizolacyjnej 

Folię paroizolacyjną układać należy pod wełną mineralną przyklejając ją do rusztu metalowego 
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oraz łącząc jej krawędzie taśmą samoprzylepną unikając zmarszczeń i zagięć na krawędziach 
łączonych folii. Z podłoża usunąć lub zabezpieczyć ostre elementy mogące przeciąć układaną 
folię. Ułożona folia nie powinna być naprężona lecz luźna, tak aby ułożona na niej wełna 
mineralna nie spowodowała jej rozerwania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

- poprawnego przygotowania podłoża 

- poprawnego ułożenia warstw izolacji cieplnej 

- sposobu ułożenia folii ze szczególną kontrolą klejonych styków 

- braku widocznych defektów 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową izolacji cieplnych jest – m2 powierzchni izolowanej 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

Odbiorowi podlega jakościowe wykonanie warstw izolacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
szczelności styków, a także prawidłowość montażu folii paraizolacyjnej 

Przy odbiorze 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 zastosowanych materiałów, 

˘ protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje wszystkie składniki ujęte w p. 9.1 ST - 00 
„Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-EN 13162:2002 Wyroby z wełny mineralnej 

PN-B-20130:1999/Azl:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.11. 

TYNKI WEWNĘTRZNE ZWYKŁE 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.11. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych zwykłych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji 
GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.11. „Tynki wewnętrzne zwykłe” obejmuje następujący zakres 
robót: 

- przygotowanie podłoża na ścianach i sufitach 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III-ej, na ścianach wewnętrznych i  
nowych ściankach działowych z cegły  

- wykonanie cienkowarstwowej gładzi gipsowej 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

- Przygotowanie zapraw tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
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i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2. Gotowa gładź gipsowa  

- Technologia wykonania gładzi powinny być zgodne z wymaganiami producenta. 

- Przygotowanie gładzi powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Gładż przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. 

2.3. 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. 

 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania robót tynkowych należy użyć następującego sprzętu: 

» rusztowania przestawne  

» narzędzia ręczne 

» mieszarki do zapraw 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
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przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Ogólne zasady wykonania tynków 

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. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

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". 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

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. 

5.3. Wykonywanie tynków  

Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej nasiąkliwości 
należy wstępnie obrobić. 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.. 

Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie 
wczesnej. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 
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6.2. Kontrola i badania w trakcie robót  

stanu podłoża ceglanego bezpośrednio przed tynkowaniem 

prawidłowości wykonania poszczególnych warstw tynku 

6.3. Kontrola jakości wykonanych tynków 

Kontroli podlega ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
pod katem dopuszczalnych odchyłek. Kontroli podlega również występowanie wyprysków i 
spęcznień, pęknięć, odparzeń, wykwitów i trwałych śladów zacieków. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót tynkowych jest - m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyś-
cić i zmyć wodą. 

8.2. 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 l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na l 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, 

- pęknięcia na powierzchni tynku 
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- wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zgaszonych 
cząstek wapna 

8.3. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

przygotowanie zaprawy, 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

reperacje tynków po dziurach i hakach, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.12. 

TYNKI ZEWNĘTRZNE - DOCIEPLENIE ŚCIAN  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.12. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych - elewacyjnych w ramach rozbudowy Centralnej 
Stacji GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie 
„PROJEKTU BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, 
ul Poznańska 6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna 
Baran, Witold Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.12. „Tynki zewnętrzne - docieplenie ścian” obejmuje całość 
prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą, 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

System ocieplenia ścian 

 

- płyty termoizolacyjne (wełna mineralna, styropian - λ<0,40 W/(m*K)  wg wymagań 
dokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej przyjętego systemu dociepleń, w 
strefie cokołowej styrodur (λ<0,35 W/(m*K) 

- siatka z włókna szklanego (zbrojąca) wg przyjętego systemu dociepleń, 
- zaprawa klejąca do przyklejania płyt izolacyjnych wg przyjętego systemu dociepleń, 
- zaprawa klejąca do przyklejania płyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojącej wg 

przyjętego systemu dociepleń, 
- podklad tynkarski wg przyjętego systemu dociepleń, 
- mineralna zaprawa tynkarska wg przyjętego systemu dociepleń, 
- preparat granulujący wg przyjętego systemu dociepleń, 
- łączniki mechaniczne wg przyjętego systemu dociepleń, 
- listwy cokolowe (startowe) wg przyjętego systemu dociepleń, 
- aluminiowe listwy narożne wg przyjętego systyemu dociepleń, 
- armatura pozostała wg przyjętego systemu dociepleń (elementy uzupełniające), 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej wg rozwiązań systemowych, 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do przygotowania istniejących tynków zewnętrznych należy użyć następującego sprzętu: 

» rusztowania do prac elewacyjnych  

» myjki wysokociśnieniowe 

» mieszarki do tynków i zapraw 

» elektronarzędzia  

» narzędzia ręczne 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Roboty  przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, itp. 

Ustawić rusztowanie do robót elewacyjnych z zachowaniem warunków BHP. Zmontowane 
rusztowania podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.  Bezspoinowy system ociepleń (BSO) 

5.2.1. Wymagania ogólne. 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności: 

- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie 
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów. Grozi to powstaniem 
szkód i powoduje utratę gwarancji producenta; 
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- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 
powinna być niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) 
nie powinna być niższa niż +8 C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny 
wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga 
odbioru technicznego. 

5.2.2. Podłoża i ich przygotowanie. 
Uwagi ogólne 

Pod pojęciem „podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał 

(składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na 

min. głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. 

I tak np.: 
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej – podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 

zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 

stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących – 

podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji 

cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą 

nośność, 

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej – podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 

cieplnej) w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 

ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 

wymaganej wytrzymałości, itd. 

Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 

Wymogi fizyko-chemiczne. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 
elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej 
(np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, 
którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 
wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w 
wyniku kontaktu gips/cement). 

Wymogi geometryczne. Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji 
odchyleń powierzchni   i krawędzi, przedstawione w niektórych punktach ST.  

W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób 
przygotowania podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu. 

Ocena podłoża 

Uwagi ogólne Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności 
masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
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Metody oceny podłoża. Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności 
podłożastosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

Próba odporności na ścieranie Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 

piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 

Próba odporności na skrobanie lub 

zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić 

zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 

Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 

płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównanie otrzymanych 

wyników z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, 

tynków zewnętrznych, itp.)  

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były 
w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian) 

Przygotowanie podłoża 

    Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 

Podłoże 
Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb 

mineralnych i wapiennych 

kurz, pył, kredowanie oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza ewentualnie 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 

specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 

wyschnięcia 

złuszczenia, odpryski, 

odwarstwienia 

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), ewentualnie zmyć wodą 

pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

Mineralne tynki 

podkładowe i 

nawierzchniowe  

kurz, pył, kredowanie oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza ewentualnie 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 

specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 

wyschnięcia 

miejsca luźne, głuche, 

odspojone 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), ewentualnie zmyć wodą pod 

ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

nierówności, defekty 1) i 

ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z 

ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i 

z zachowaniem okresów karencji 

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 

przygotowanym roztworem 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 

2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 

3) stosować ciśnienie max. 200 barów 

4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 
 

5.2.3. Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy 
systemu. 

5.2.4. Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz 
zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie 
ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) 
należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i 
zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest 
zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian 
należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Wzajemne łączenie listew 
dokonać specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 

W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) należy stosować specjalne 
listwy z poprzecznymi nacięciami.  
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Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone 
z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, 
należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, 
a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, 
szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, 
pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45o. Są również 
dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na 
narożnikach.  

5.2.5. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach 
z zastosowaniem łączników mechanicznych.  

Przygotowanie zaprawy klejącej 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 
redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne 
masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań 
specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i 
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. 

Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). 

Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej) 

Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą 
do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 
przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie 
grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm 
szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3 – 6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy – zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże.  

Montaż płyt termoizolacyjnych  

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia 
ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio 
przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. 

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje 
na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając 
pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych 
min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na 
bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 
przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 
naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 

Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy 
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wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm – w systemach 
z zastosowaniem płyt styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez 
producenta systemu mas uszczelniających. 

W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy 
również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.  

 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie 
dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu 
kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 
10 cm. 

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami 
naroży otworów w elewacjach. 

 

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, 
przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 
ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez 
stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 

 

5.2.6. Łączniki mechaniczne 
Informacje ogólne 

Wymagania ogólne: Dodatkowe mocowania w postaci łączników mechanicznych można 
wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Dyble należy osadzić opierając talerzyki 
o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad 
powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest  uszkodzenie 
struktury płyty, Głębokość zakotwienia kołków  w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z 
materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm.  
Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia 
powinna być zgodna z wytycznymi systemu oraz aprobatami technicznymi. 

- ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być przyjęta wg systemu dociepleń, 
- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane 

oraz od zastosowanego materiału termoizolacyjnego.  
- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 

szczelinowych należy wykonać próby wyrywania łączników. 
- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju.  
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Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej: 

Lp. Cecha Wartość 

1 Materiał łącznika 
Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich 
temperaturach 

2 Trzpień łącznika 
Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy 
ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą powstawanie 
mostków cieplnych 

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 

4 Talerzyk 
Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, 
zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 

5 Mostki cieplne 
Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków 
cieplnych  

6 Głębokość zakotwienia 
Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego 
typu łącznika 

7 Liczba łączników 
Musi wynikać z systemu przyjętego i jest zależna od strefy 
oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie 
może być mniejsza niż 4 szt./ 1m2  

8 Rozmieszczenie łączników Według wytycznych dostawcy systemu 

Wymagana długość łączników 

Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy 
traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy 
liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość 
strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie 
następujących składników: 

L ≥ hef + a1 + a2 + da   gdzie: 

hef - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 

a1 - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 

a2 - grubość warstwy kleju, 

da - grubość materiału termoizolacyjnego, 

 L - całkowita długość łącznika. 

Wymagana ilość i rozkład łączników  

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych wg przyjętego systemu.  
Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz 
od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./ 
1m2.powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników ( 2 razy więcej). W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne 
należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią 
budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku 
ściany z betonu co najmniej 5 cm.  

Montaż łączników mechanicznych 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone 
w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w 
przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). 

Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
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zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać 
max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt). 

UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych 

5.2.7. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie 
wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była 
od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, 
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed 
wodami opadowymi i spływającymi.  

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. 

Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o 
innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 

5.2.8. Łączniki mechaniczne 

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, należy uwzględnić odmienne 
obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i 
wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. 

5.2.9. Ościeża otworów  

Przy obróbce ościeży otworów w ścianach należy stosować specjalne profile ochronne 
uszczelniające lub samorozprężną taśmę poliuretanową. Sposób wykonania oraz materiały 
powinny być zgodne z przyjętym systemem.  

Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów. Ze względów 
technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie 
może przekroczyć szerokości ościeżnicy). 

5.2.10. Ochrona narożników i krawędzi 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 
systemu. Są to: 

- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 

styropianowych płyt termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
 

5.2.11. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów w ścianach, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski tkaniny z 
włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 

Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 
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klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości 
zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się 
siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 
klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę 
zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez 
producenta systemu. 

Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie 
wyprowadzić poza krawędzie otworów w ścianach. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków 
rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. 
Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po 
dolnej krawędzi listwy. 

Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, t.z.n., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać 
się ze spoinami między płytami termoizolacyjnymi. 

W części cokołowej należy stosować 2 warstwy siatki. 

 

5.2.12. Wyprawa zewnętrzna 
   Podkład tynkarski 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu 
tynkarskiego. 

   Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów.  

W dokumentacji przyjęto masę: tynk cienkowarstwowy, organicznie wiązany  

Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, 
nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 

Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami 
producenta. 

Uziarnienie masy do 3 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót  

˘ zgodności z dokumentacją i przepisami 

˘ poprawnego przygotowania podłoża  
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˘ poprawnego przygotowania powierzchni  

˘ poprawności wykonania powłok zewnętrznych 

˘ braku widocznych defektów 

6.3. Kontrola jakości wykonanych tynków 

Kontroli podlega ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
pod katem dopuszczalnych odchyłek. Kontroli podlega również występowanie wyprysków i 
spęcznień, pęknięć, odparzeń, wykwitów i trwałych śladów zacieków. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót dociepleniowych jest - m2  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1.  Rusztowanie elewacji  

Należy dokonać odbioru rusztowania sprawdzając wymagane atesty i świadectwo 
dopuszczenia. Przedstawić należy badanie odgromowe i uziemienie rusztowań. Sprawdzeniu 
podlega poprawność montażu i zabezpieczeń rusztowań jak również daszki ochronne nad 
wejściami. 

8.2.  Bezspoinowy system ociepleń (BSO). 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych tynków 
strukturalnych.  

 

Rodzaj 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

 

pionowego 

 

Poziomego 

Tynk 
strukturalny 

nie większe niż 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

 

nie większe niż 2 
mm na 2 m i ogółem 
nie więcej niż 4 mm 
na kondygnacji nie 
więcej niż 10 mm na 
całej wysokości 
budynku 

Jak pionowe nie większe niż 
3 mm na 2 m 
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Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. 

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości 
i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym 
z odległości > 3 m.  

Ocena  podłoża:  

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach 
wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń 
dostawcy BSO; 
- odchyłki geometryczne podłoża. 

Ocena wyglądu zewnętrznego  

Odbiór polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny 
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 
technicznego robót budowlanych i warunkami ST.  

Ocena wykonania obróbek blacharskich  

Odbiór polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed 
negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną 
płaszczyznę ściany. 

8.3. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 
˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
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ogólne" obejmuje również: 

˘ prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 
˘ zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 
˘ składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 
˘ załadunek na środki transportu,  
˘ koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 
 ̆ dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
 ̆ oczyszczenie podłoża 
˘ uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
˘ wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
˘ koszty badań, odbiorów, 
˘ przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
˘ wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, 
˘ wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
˘ przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych 

robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.   

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.13. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru malowania tynków wewnętrznych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji 
GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A.. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.13. „Malowanie tynków wewnętrznych ” obejmuje następujący 
zakres robót: 

- gruntowanie podłoża tynkowego 

- wykonie powłok malarskich 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, programem konserwatorskim i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania powłok malarskich podkładowych i nawierzchniowych zastosować system farb 
latexowych i silikatowych uzgodniony z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do przygotowania tynków wewnętrznych należy użyć następującego sprzętu: 

» elektronarzędzia  

» narzędzia malarskie ręczne 

» agregaty natryskowe 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

Powłoki malarskie, gruntujące, podkładowe, nawierzchniowe, wykonywać zgodnie z 
zaleceniami producenta wybranego i zatwierdzonego systemu gotowych farb. 

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 wykonaniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Pomieszczenia sanitarne malować dwukrotnie farbami latexowymi półmat po uprzednim 
zagruntowaniu. Pozostałe pomieszczenia malować dwukrotnie farbami silikatowymi do 
wymalowań wewnętrznych. Do malowania używać sznurkowy wałek malarski do elewacji 
szerokość 250mm, oraz pędzel „krzywak” 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C i nie 
wyższa niż +30°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 obniżenia temperatury. 

W czasie malowania niedopuszczalne są przeciągi oraz nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót  

stanu podłoża przed przystąpieniem do prac malarskich 

jakości kolejnych warstw powłok malarskich 

6.3. Kontrola jakości wykonanych powłok malarskich 

Kontroli podlega ukształtowanie powierzchni, zgodność barwy i odporność powłoki malarskiej.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót malarskich jest - m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
powłok malarskich. 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 

- gładkie i równe 

- dostatecznie mocne (nie pylące przy potarciu dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych 
rys, spękań i rozwarstwień) 

- czyste (bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń) 

- dostatecznie suche (wilgotność podłoża poniżej 6%) 

8.2. Odbiór powierzchni powłok malarskich 

Badania powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić po 14 dniach od 
zakończeniu ich wykonania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza 
powyżej +8°C i przy wilgotności względnej w pomieszczeniu nie wyższej niż 65%. 

Odbiór powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok (równomierne rozłożenie farby, jednolite natężenie 
barwy i jej zgodność ze wzorcem, braku prześwitów, plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 
płatków powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla) 

- sprawdzenie odporności powłoki na ścieranie, zarysowanie, uderzenia – zgodnie z wymogami 
producenta zastosowanych farb.  

8.3. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 
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˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

przygotowanie powierzchni okładziny do każdego etapu odbioru 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-EN 13300: 2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.14. 

OKŁADZINY CERAMICZNE 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.14 są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru okładzin ceramicznych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. 
Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO 
ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, 
opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 
58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.14. „Okładziny ceramiczne” obejmuje następujący zakres robót: 

- przygotowanie podłoża  

- klejenie okładzin ceramicznych 

- spoinowanie i prace wykończeniowe 

Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

2.1. Przygotowanie podłoża  

Do przygotowania podłoża zastosować: 

» ciekłą zaprawę cementową klasy 10 (obrzutka) 

» plastyczną zaprawę cementowo – wapienną klasy 5 (narzut) 

2.2. Okładziny ścienne 

Do wykonania okładzin ściennych zastosować: 

» płytki ceramiczne glazurowane, ścienne (nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa, odporność szkliwa na pęknięcia 
włoskowate nie mniej niż 160°C, wzór i barwa w uzgodnieniu z projektantem) 

» zaprawa klejowa do mocowania płytek ceramicznych 

» zaprawa do spoinowania wewnętrznych spoin okładziny 
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» masa elastyczna do styków zewnętrznych okładziny 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania okładzin ceramicznych należy użyć następującego sprzętu: 

» elektronarzędzia  

» narzędzia ręczne 

» mieszarki do zapraw 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże ceglane ścian istniejących i nowo wzniesionych przygotować przez naniesienie 2-3 mm 
warstwy ciekłej zaprawy cementowej (obrzutki) oraz warstwy cementowo – wapiennej zaprawy 
plastycznej (narzut). Ściany z płyt gipsowo kartonowych nie wymagają specjalnego 
przygotowania.  

5.2. Układanie okładzin ceramicznych 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy.  

Mocowanie do podłoża za pomocą gotowych zapraw klejowych. Naroża licowanych ścian 
formować przy użyciu profilowanych listew w kolorze fugi lub z płytek o szlifowanych pod kątem 
krawędziach. Spoiny pomiędzy płytkami wypełnić gotową zaprawą do spoinowania (fugi). Styki 
okładziny z płaszczyzną podłogi, elementami stolarki itp. Wypełnić masą trwale plastyczną (np. 
silikon). Powierzchnie płytek po spoinowaniu oczyścić aby nie dopuścić do trwałych zabrudzeń. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót  

stanu podłoża przed układaniem elementów ceramicznych 

6.3. Kontrola jakości wykonanych okładzin 

Kontroli podlega ukształtowanie powierzchni, dokładność i staranność wykonania styków i spoin. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest - m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do układania płytek 
okładzinowych.  

8.2. Odbiór powierzchni okładzin 

Powierzchnia okładziny do odbioru powinna być dokładnie wyczyszczona. Dopuszczalne 
odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. Spoiny i styki powinny być dokładnie i 
starannie wypełnione, bez ubytków i widocznych defektów.  

8.3. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
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Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

przygotowanie zaprawy, 

przygotowanie powierzchni okładziny do każdego etapu odbioru 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.15. 

KONSTRUKCJA STROPÓW TERIVA 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.15. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stropów w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. 
Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO 
ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, 
opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 
58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.15. „Konstrukcja stropów TERIVA” obejmuje następujący 
zakres robót: 

- Pomiar i wytyczenie położenia belek stropowych 

- Przygotowanie muru w miejscach oparcia belek stalowych 

- Montaż stemplowania 

- Montaż belek prefabrykowanych typu TERIVA 

- Montaż prefabrykowanych pustaków typu TERIVA  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania stropów należy zastosować następujące materiały: 

- prefabrykowane belki stropowe typu TERIVA I (4,0/2) 

- prefabrykowane pustaki stropowe typu TERIVA I 

- akcesoria uzupełniające stropu TERIVA I 

- prefabrykaty zbrojarskie (wg ST-01.6) 

- mieszanka betonowa  B25 (wg ST-01.5) 

- materiały montażowe 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-
nośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji.  

Do wykonania robót uzupełniających należy użyć narzędzia i elektronarzędzia ręczne. 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

Stropy TERIVA są gęstożebrowymi stropami żelbetowymi belkowo - pustakowymi. Wykonane są z 
belek kratownicowych, pustaków i betonu monolitycznego, wylewanego na budowie.  

Konstrukcję stropu wykonać z prefabrykowanych belek Teriva o długości modularnej 5,10m, 
montowanych na wieńcach ścian konstrukcyjnych. Oprócz podpór stałych należy stosować także 
podpory montażowe, których liczba dla jednej belki zależy od rozpiętości stropu. Liczba podpór 
montażowych wg instrukcji producenta. Podpory montażowe należy stawiać w równych odstępach 
pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Belki należy układać w rozstawie 60cm. Po ułożeniu belek 
przestrzenie miedzy nimi należy wypełnić pustakami stropowymi układając je z odpowiednio 
usztywnionych pomostów roboczych. Na obrzeżach stropów na ścianach nośnych i ścianach 
równoległych do belek należy wykonać wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość 
stropu i szerokości 29 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach. Wieńce należy 
betonować równocześnie ze stropem. W stropach TERIVA od rozpietości 4,2 m należy stosować 
żebra rozdzielcze zgodnie z instrukcja producenta. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 
10 cm, a wysokość powinna być równa wysokości stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno 
składać się z dwóch pretów d=12 mm (jeden pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Pręty 
powinny być połączone strzemionami o d=6 mm rozstawionymi co 45 cm. 

Stropy Teriva montować, układać i dozbrajać ściśle z wytycznymi producenta. 



 Specyfikacja techniczna – ST-01.15. Konstrukcja stropów TERIVA. 134 
 

Nazwa projektu:  ROZBUDOWA CENTRALNEJ STACJI GOPR w WAŁBRZYCHU,  ul. POZNAŃSKA 6 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót  

Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 5.1. 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

• Szalunków 
• Zbrojenia 
• Elementów stropu Teriva 
• Cementu i kruszyw do betonu 
• Receptury betonu 
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• Sposobu ułożenia elementów stropowych 
• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
• Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z PN-88/B-06250) 

Po zabetonowaniu należy sprawdzić: 

• Wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny 
stropu, 

• Poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy,  
• Dokładności prac wykończeniowych 
• Pielęgnację betonu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową wykonanych stropów jest - m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Montaż stropów 

Podstawę do odbioru wykonania stropów Teriva II i z płyt HC265 stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z instrukcją producenta, dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wszystkie roboty montażowewe 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów 
konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
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8.2. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
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dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie i 
obliczanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.16. 

POSADZKI CERAMICZNE 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.16 są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek ceramicznych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. 
Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO 
ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, 
opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 
58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.16. „Posadzki ceramiczne” obejmuje następujący wykonanie 
nowych posadzek z płytek ceramicznych (terrakota).  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania nowych posadzek ceramicznych zastosować: 

- płytki terrakota, klinkier – podłogowe,  

- gotowa zaprawa klejowa do układania płytek podłogowych 

- elastyczny klej do płytek o właściwościach wodoszczelnych 

- masa szpachlowa do wypełniania spoin 

- uplastyczniony i hydrofobowy wypełniacz spoin 

- szybkoschnącą emulsję gruntującą – wzmacniającą podłoże cementowe 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania nowych posadzek ceramicznych należy użyć następującego sprzętu: 

» elektronarzędzia  

» narzędzia ręczne 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 
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Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

W projektowanych pomieszczeniach części dobudowywanej przewidziano wykonanie nowych 
posadzek z płytek podłogowych terrakota i klinkierowych - na podłożu betonowym. Po 
zakończeniu okresu dojrzewania i osiągnięciu właściwego stopnia wilgotności podłoża 
betonowego w pomieszczeniach "mokrych" ułożyć izolację przeciwwilgociową z elastycznej, 
cienkowarstwowej zaprawy cementowej, na którą można bezpośrednio przyklejać płytki 
odpowiednią zaprawą klejową. Powierzchnia posadzek betonowych powinna być zatarta na 
ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych okładzin i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami lub środkami antyadhezyjnymi. Odchylenie 
powierzchni podłoża od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną o długości 2m nie powinno 
przekraczać 5mm. Pola dylatacyjne podłoża powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty.  

6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywania nowych posadzek  

stanu podłoża przed układaniem elementów ceramicznych 

sposobu wykonania poszczególnych warstw a w szczególności warstw izolacyjnych 

6.3. Kontrola jakości wykonanych posadzek 

Kontroli podlega ukształtowanie powierzchni, dokładność i staranność wykonania styków i spoin. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 
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Jednostką obmiarową wykonania nowych posadzek jest - m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór warstw izolacyjnych 

Odbiór warstw izolacyjnych należy przeprowadzić w dwóch fazach: 

- przed przystąpieniem do układania warstwy izolacyjnej (sprawdzenie podłoża) 

- po ułożeniu warstwy izolacyjnej (sprawdzenie jakości, grubości i ciągłości warstwy) 

8.2. Odbiór podłoża pod nowe posadzki 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do układania płytek 
okładzinowych.  

8.3. Odbiór powierzchni nowych posadzek ceramicznych 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno – użytkowych. Powierzchnia posadzek do odbioru 
powinna być dokładnie wyczyszczona. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. Spoiny i styki powinny być 
dokładnie i starannie wypełnione, bez ubytków i widocznych defektów.  

8.4.  Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
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9.2.  Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

Normy 

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.17. 

STOLARKA OKIENNA 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.17. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR 
przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.17. „Stolarka okienna” obejmuje następujący zakres robót: 

- wykonanie nowej stolarki do projektowanych, nowych otworów okiennych 

- montaż nowej stolarki okiennej 

- montaż podokienników systemowych 

- montaż kamiennych parapetów zewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania stolarki okiennej zastosować następujące materiały: 

okna drewniane lub PCV w kolorze białym (szklone szybami zespolonymi, wyposażone 
w listwy wentylacyjne z czujnikami higroskopijnymi) z formą detali i podziałów 
zgodną z zestawieniem stolarki wg Projektu Wykonawczego 

płyty parapetowe – kamienne,  

parapety wewnętrzne drewniane lub z PCV - systemowe 

materiały montażowe 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do montażu stolarki okiennej należy użyć następującego sprzętu: 

» elektronarzędzia  

» narzędzia ręczne 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

Przed przystąpieniem do wykonywania nowej stolarki okiennej dokonać dokładnego pomiaru 
wszystkich otworów okiennych i skorygować wymiary podane w zestawieniu stolarki Projektu 
Budowlanego. Wzór okna określający sposób wykonania stolarki okiennej uzgodnić z 
projektantem oraz Inspektorem Nadzoru. Do produkcji okien można przystąpić dopiero po 
zatwierdzeniu przedstawionego wzoru okna. 

Przed osadzeniem stolarki sprawdzić stan ościeży i węgarków – w razie konieczności oczyścić i 
dokonać koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej należy wykonać przed pracami 
wykończeniowymi (malarskimi).  

Stolarkę montować przy użyciu kotew stalowych i pianki montażowej. Razem z montażem okien 
wykonać montaż podokienników z płytek ceramicznych i drewnianych parapetów. Mocowania i 
uszczelnienia ościeżnic, parapetów, podokienników dokonać zgodnie z instrukcją dostawcy – 
producenta, lecz z zachowaniem warunków zawartych w poniższej tabeli. 
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Mocowanie stolarki okiennej 
Wymiary zewnętrzne stolarki liczba punktów 

mocowania 
Rozmieszczenie punktów mocowania 

wysokość szerokość w nadprożu i progu w ościeżnicach bocznych 

do 150 do 150 4 nie mocuje się w 2 punktach w odległości 33cm  
od nadproża i 33cm od progu  150-200 6 po 1 punkcie w nadprożu i progu  

w połowie szerokości 
powyżej 200 8 po 2 punkty w nadprożu i progu  

rozmieszczone co 1/3 szerokości okna 
powyżej 150 do 150 4 nie mocuje się w 3 punktach  

- w odległości 33cm od nadproża 
- w ½ wysokości 
- w odległości 33cm od progu  

Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę i parapety należy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie 
płatami folii budowlanej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby (stolarka, parapety) powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 
jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. Ponadto stolarka musi 
odpowiadać zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli podlegają również wszystkie elementy stolarki 
okiennej – rodzaj użytego drewna, szkła i okuć. 

6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montażowych  

stanu ościeży przed montażem stolarki - ościeża muszą być pozbawione wad i zabrudzeń 

poprawności montażu stolarki okiennej – zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych 
odchyłek (odchylenie od pionu i poziomu nie większe niż 2mm na 1m lecz nie więcej niż 
3mm na całej długości ościeżnicy, różnice przekątnych nie większe niż 2mm przy 
przekątnej do 1m, 3mm - do 2m, 4mm powyżej 2m)  

prawidłowości osadzenia podokienników i parapetów 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową wykonania nowych okien jest - m2 

Jednostką obmiarową wykonania podokienników jest - m2 

Jednostką obmiarową wykonania parapetów jest - m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór dostarczonej stolarki okiennej przed montażem 

Odbiorowi podlega zgodność stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jakość 
wykonania.   
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8.2. Odbiór ościeży przed montażem 

Odbiór ościeży należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu stolarki 
okiennej.  

8.3. Odbiór stolarki okiennej po zamontowaniu 

Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami - przed 
zabezpieczeniem folią budowlaną. Wszystkie elementy do odbioru powinny być dokładnie 
wyczyszczone. 

8.4. Całość prac 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

˘ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

˘ Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej, 

˘ Dziennik Budowy, 

˘ dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

˘ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

˘ protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

koszt opracowania wzorca stolarki, 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

zabezpieczenie stolarki w czasie i po montażu, 
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uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

nadzór konserwatorski, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

Normy 

PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 

PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 

PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.18. 

STOLARKA DRZWIOWA 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.18. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu nowej stolarki drzwiowej w ramach rozbudowy Centralnej Stacji 
GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A.. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.18. „Stolarka drzwiowa” obejmuje następujący zakres robót: 

- wykonanie nowej stolarki do projektowanych, nowych otworów drzwiowych 

- montaż nowej stolarki drzwiowej 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Do montażu stolarki drzwiowej zastosować następujące materiały: 

drzwi drewniane lub PCV wraz z ościeżnicami do nowych otworów drzwiowych o formie 
zgodnej z zestawieniem stolarki drzwiowej 

materiały montażowe 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do montażu stolarki drzwiowej należy użyć następującego sprzętu: 

» elektronarzędzia  

» narzędzia ręczne 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 
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Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Przygotowanie stolarki drzwiowej  

Przed przystąpieniem do wykonywania nowej stolarki drzwiowej dokonać dokładnego pomiaru 
wszystkich otworów. Sposób wykonania stolarki drzwiowej uzgodnić z projektantem, oraz 
Inspektorem Nadzoru.  

Przed osadzeniem stolarki sprawdzić stan ościeży – w razie konieczności oczyścić i dokonać 
koniecznych napraw. Osadzanie stolarki drzwiowej należy wykonać przed pracami 
wykończeniowymi (malarskimi).  

5.2. Montaż nowej stolarki drzwiowej  

W nowo wykonanych otworach drzwiowych zamontować nową stolarkę drzwiową o wymiarach 
zgodnych z zestawieniem stolarki drzwiowej. 

Stolarkę montować przy użyciu kotew stalowych i pianki montażowej.  

Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie płatami folii 
budowlanej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. Ponadto stolarka musi zostać zatwierdzona 
przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. 

6.2. Kontrola prac renowacyjnych 

Kontroli podlega zgodność prowadzonych prac renowacyjnych z zatwierdzonym programem 
prac konserwatorskich. 
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6.3. Kontrola i badania wykonywanych prac montażowych  

stanu ościeży przed montażem stolarki - ościeża muszą być pozbawione wad i zabrudzeń 

poprawności montażu stolarki drzwiowej – zamocowania, uszczelnienia oraz dopuszczalnych 
odchyłek od pionu i poziomu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową wykonania nowych drzwi jest - m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór dostarczonej stolarki drzwiowej przed montażem 

Odbiorowi podlega zgodność stolarki drzwiowej z zatwierdzonymi uzgodnieniami oraz jakość 
wykonania.   

8.2. Odbiór ościeży przed montażem 

Odbiór ościeży należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu stolarki 
drzwiowej.  

8.3. Odbiór stolarki drzwiowej po montażu 

Odbiorowi podlega całość stolarki drzwiowej - przed zabezpieczeniem folią budowlaną. 
Wszystkie elementy do odbioru powinny być dokładnie wyczyszczone. 

8.4. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

koszt opracowania programu prac konserwatorskich, 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

zabezpieczenie stolarki w czasie i po montażu, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 

PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 

PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.19. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu nowych elementów wyposażenia w ramach rozbudowy Centralnej 
Stacji GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie 
„PROJEKTU BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, 
ul Poznańska 6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna 
Baran, Witold Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.19. „Elementy wyposażenia” obejmuje następujący zakres 
robót: 

- Montaż balustrad stalowych 

- Instalacja urządzenia dla niepełnosprawnych – schodołaz  

- Montaż drobnego osprzętu (wycieraczki stalowe, obręcz kominowa itp.) 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Dla wyposażenia obiektu w niezbędne elementy wykończeniowe należy zastosować: 

- schodołaz z płozami np. typu S-max 

- balustrady schodowe 

- wywietrzaki dachowe 

- wycieraczki stalowe itp.  

Opis elementów ujęty w dokumentacji projektowej traktować jako wytyczne do zamówienia 
produktów gotowych. Wybrane produkty przed zamówieniem zatwierdzić z Projektantem i 
Inspektorem Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  
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Do wykonania montażu urządzeń, należy użyć następującego sprzętu: 

» elektronarzędzia  

» narzędzia ręczne 

» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

Montaż urządzeń, wykonanych jako produkty gotowe, wykonać zgodnie z instrukcjami montażu 
producentów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości urządzeń 

Urządzenia powinny posiadać atesty fabryczne lub świadectwa jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty.  

6.2.  Kontrola prawidłowości montażu, instalacji i działania urządzeń 

Kontroli podlega prawidłowość funkcjonowania zainstalowanych urządzeń . 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową wykonania  elementu wyposażenia jest – komplet urządzenia (kpl.) 

Zakres prac określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór dostarczonych urządzeń dla niepełnosprawnych 

Odbiorowi podlegają dostarczone urządzenia dla niepełnosprawnych. 

8.2. Odbiór montażu urządzeń 

Odbiorowi podlegaja poprawność zamontowania urządzeń po ich wykonaniu.  

8.3. Całość prac 

Przy odbiorze 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 urządzeń, 

˘ protokoły odbioru przez dozór techniczny, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

koszt opracowania dokumentacji technicznej urządzeń, 

koszty odbiorów technicznych 

zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
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wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.20. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu obróbek blacharskich w ramach rozbudowy Centralnej Stacji 
GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01.20. „Obróbki blacharskie” obejmuje wykonanie wszystkich 
obróbek dobudowywanego budynku. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Dla wyposażenia obiektu w niezbędne elementy wykończeniowe należy zastosować: 

» blacha cynkowo - tytanowa grubości 0,6mm 

» system rynien (średnica 180mm) i rur spustowych (średnica 150mm) z tworzyw 
sztucznych  

» spoiwo do łączenia blach 

» akcesoria i materiały pomocnicze 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania montażu urządzeń, należy użyć następującego sprzętu: 

» elektronarzędzia  

» narzędzia ręczne 
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» wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej o grubości 0,6mm. Obróbki te powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia 
dachowego w taki sposób aby nie dopuścić do podciągania kapilarnego wody. 

Rynny dachowe powinny być wykonane jako systemowe z tworzyw sztucznych. Średnica rur 
180mm. Spadki nie mniejsze niż 0,5%. Rynny mocować uchwytami systemowymi 
rozstawionymi co 50 do 80cm. 

Rury spustowe powinny być wykonane jako systemowe z tworzyw sztucznych. Średnica rynien 
150mm. Rury spustowe mocować uchwytami systemowymi – rozstaw zgodnie z wytycznymi 
producenta. Uchwyty mocować w sposób trwały do muru. 

Połączenie rynny z rurą spustową wykonać w taki sposób, aby wchodziło swobodnie w rurę 
spustową. Połączenia elementów rynien i rur systemem kołnierzowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

Kontrola poprawności wykonania obróbek blacharskich powinna polag na : 

- sprawdzeniu prawidłowości połączeń pionowych i poziomych  

- sprawdzeniu mocowania elementów do podłoża  

- sprawdzeniu prawidłowości spadków rynien  

- sprawdzeniu szczelności połączeń elementów. 
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Jakość wykonanych obróbek musi odpowiadać wymaganiom normy PN-61/B-10245 „Roboty 
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest - m2 

- dla wykonania rynien i rur spustowych - mb. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Montaż obróbek blacharskich 

Należy dokonać odbioru obróbek po ich montażu oraz łącznie z pokryciem dachowym. 

Sprawdzeniu podlegają szczelność i estetyka pokrycia łącznie z obróbkami, oraz poprawność 
montażu rynien rur spustowych (spadki, połączenia, dylatacje, wpusty, mocowanie). 

Roboty uznaje się za prawidłowo wykonane jeżeli: 

- elementy obróbek blacharskich będą kompletne a oględziny nie wykażą defektów  

- w czasie opadów na poddaszu nie będą zauważalne przesiąkania i wycieki wody deszczowej 

- woda spływająca z dachu nie będzie przelewała się przed lub za rynnami 

- szczelność rynien i rur spustowych nie budzi wątpliwości 

8 2. Całość prac 

Przy odbiorze 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, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

• prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  

• zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

• składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 

• załadunek na środki transportu,  

• koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

• oczyszczenie podłoża 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

• przeprowadzenie i koszty niezbędnych pomiarów, badań i odbiorów, 

• wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 

• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych 
robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

Normy 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01.20. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. 
Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO 
ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, 
opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 
58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-02. „Instalacje sanitarne” obejmuje następujący zakres robót: 

- izolacja termiczna instalacji grzewczej, c.w.u. i wody zimnej 

- montaż i uruchomienie instalacji ogrzewczej. 

- montaż wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

- montaż armatury, odcinającej itd., 

- montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wyprowadzenie pionów ponad połać 
dachu, montaż typowych daszków (wywiewek), 

- montaż armatury tzw. „biały montaż”, 

- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności instalacji wod-kan, 

- montaż grzejników c.o., 

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego  z zamkniętą komorą spalania o mocy 35 kW, 

- montaż kanałów  spalinowych i wentylacyjnych  wywiewnych o przekroju kołowym i 
prostokątnym, 

- montaż kratek wentylacyjnych ( wywiewnych), 

- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności instalacji c.o., 

- montaż nawiewników, 

- montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, 

- montaż studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

- wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej, zwiększenie średnicy rury z fi100 na fi160mm,  

- rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia : 

- organizacji robót budowlanych : Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie część placu 
budowy konieczna do założenia przez niego zaplecza budowy oraz otrzyma harmonogram 
robót dla zakresu robót, przewidzianych przez niego do realizacji. Ponadto, Wykonawca 
powinien otrzymać informację nt. dostępu jego pracowników do innych urządzeń czy sprzętu 
technologicznego znajdującego się na terenie budowy, zasadach korzystania z mediów (woda, 
energia elektryczna), dróg transportu i ciągów komunikacyjnych,  

 - zabezpieczenia interesów osób trzecich : Wykonawca zapozna się z terenem budowy oraz 
granicami działki objętej pozwoleniem na budowę a w przypadku prowadzenia robót na 
obrzeżach lub jej granicy, uzyska wytyczenie geodezyjne granicy działki. Wykonawca zapozna 
się u Kierownika Budowy z obiektami, instalacjami lub urządzeniami, które znajdują się na 
terenie budowy i których np. uszkodzenie, zniszczenie itp. może stanowić naruszenie interesów 
osób trzecich. 

-  ochrona środowiska : Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
Wykonawca powinien :  

a) unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających z 
nadmiernej emisji hałasu, skażenia otoczenia środkami chemicznymi, itp. 

b) przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych substancjami toksycznymi, pyłami, odpadami, zużytymi opakowaniami itp. 

c) zabezpieczyć znajdujące się w obrębie wykonywanych robót wszelkie drzewa – poprzez ich 
odeskowanie do wysokości 1,8 m. 

 - warunki bezpieczeństwa pracy : Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu 
budowy oraz miejsc wykonywania robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarcza i zainstaluje oraz będzie 
utrzymywać w należytym stanie, tymczasowe urządzenia zabezpieczające (takie jak 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, pomosty, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, itp.) 
miejsca, gdzie wykonuje roboty oraz mogą przebywać inni wykonawcy. Dla prowadzonych 
przez Wykonawcę robót, opracuje on (lub Kierownik Robót) plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy : zaplecze socjalne wraz z szatnią dla pracowników 
Wykonawcy znajdować się będzie na terenie budowy w postaci zaplecza kontenerowego. 
Zaplecze magazynowe Wykonawcy należy ogrodzić w sposób zabezpieczający przed 
dostępem osób postronnych. Wymagania w zakresie rodzaju lub typu zaplecza kontenerowego, 
podłączenia do mediów należy ustalić w czasie przekazywania terenu budowy z Kierownikiem 
Budowy.   

- warunki dotyczące organizacji ruchu : Wykonawca będzie miał zagwarantowany dojazd do 
budowy drogą utwardzoną przez co najmniej jedną bramę wjazdową. Środki transportowe 
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Wykonawcy na terenie budowy, powinny się poruszać najkrótszymi drogami – pomiędzy 
miejscem prowadzenia robót, zapleczem i bramą wjazdową. Maksymalna prędkość poruszania 
się pojazdów mechanicznych Wykonawcy nie powinna przekraczać 5 km/h. Wykonawca jest 
zobowiązany na własny koszt do bieżącego usuwania z dróg dojazdowych do placu budowy, 
zanieczyszczeń naniesionych przez samochody i sprzęt obsługujący budowę. 

- zabezpieczenie chodników i jezdni – zagadnienie nie dotyczy Wykonawcy.  

 

W ramach prac towarzyszących i robót tymczasowych nie zachodzi konieczność wykonania 
dodatkowych prac 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby produ-
centów krajowych i zagranicznych. 

2.1. Zestawienie podstawowych materiałów i armatury: 

Zestawienie materiałów użytych w projekcie technicznym i  specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót i minimalne dane techniczne jakimi należy się kierować dokonując wyboru 

materiałów 

 

LP Proponowany produkt  Minimalne parametry i wymagania 

 INSTALACJE SANITARNE 

1. Zawory kulowe Korpus ze stali węglowej St 37,0 

Obudowa trzpienia ze stali węglowej Fe52DP 

Kula ze stali nierdzewnej AISI304 

Trzpień ze stali nierdzewnej AISI303 

Uszczelka teflonowa PTFE 

Podkładka sprężysta i pierścień podtrzymujący ze stali 
nierdzewnej 

Ring z tworzywa FPM 

Pierścień ślizgowy z teflonu PTFE 

Ogranicznik obrotu ze staliwa AISI304 

Uchwyt ze stali ocynkowanej 

2. Wodomierz JS –  • Woda zimna min 0,1°C-max 30°C (50°C) 
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sucho bieżne DN20 

 

• Ciśnienie robocze max 1,6Mpa (16bar)  

• 01 - wykonanie z korpusem z tworzywa sztucznego (JS 
DN15÷20)  

• 02 - wykonanie podstawowe z liczydłem 8-bębenkowym 
przystosowanym do nakładki radiowej (JS DN15÷20)  

• 04 - przystosowanie do nakładki impulsowej (JS 
DN15÷20)  

8. Bateria umywalkowa Bateria umywalkowa stojąca, chrom 

9. Umywalka Umywalka ceramiczna 55-60 cm z otworem, z przelewem 

10. Syfon butelkowy Syfon umywalkowy butelkowy z sitkiem ze stali nierdzewnej 
i korkiem gumowym HC1L. 

11. Miska ustępowa z deską 
sedesową typu Kompakt 

Miska ustępowa ceramiczna, biała  z  mocowaniem do 
podłoża. 

Deska sedesowa – MDF standardowy sposób montażu.  

12. Wężyk zasilający 1/2" X 
1/2" 

Materiał wykonania  stal nierdzewna AISI 304, EPDM  

Maks. ciśnienie robocze 10 bar  

Długość  450-500 mm  

Średnica  wew. 8 mm, zew. 12 mm  

Kolor  srebrny  

Zastosowanie  podłączenie urządzeń sanitarnych 
 

  
13. 

Zawór kątowy do baterii 

 

- do baterii 
- gwint przyłączeniowy: 1/2" 
- bez filtra 
- plastikowe pokrętło 
- materiał: mosiądz 
- ciśnienie nominalne: 10bar 
- temperatura nominalna: 65°C 
- kolor: chrom 

14. Izolacja termiczna Otulina izolacyjna z półsztywnej pianki poliuretanowej, 
wykonana w postaci cylindra z wzdłużnym rozcięciem oraz 
taśmą klejącą ułatwiającą montaż, odporna na temperaturę 
135oC,  

Klasa palności według ON B 3800 B1 +Tr1 

15. Rury do wody pitnej Rury 

EN 1057 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez 
szwu do wody, 
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Łączniki 

EN 1254 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne ma 
pięć części z oddzielnymi  końcowymi wykazami 
zastosowań : 

EN 1254-1 Część pierwsza:  Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i 
twardego. 

lub 

EN 1254-2 Część druga: Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami zaciskowymi. 

16. Rury PVC-U Typ produktu: Rury 

Materiał: PVC-U, PVC- U SN4,8 

Kolor: Szary, pomarańczowy 

Ø 50-160 
 

17, Rury do wody pitnej PE Gęstość materiału rur 0,930–0,960 g/cm3 

Wskaźnik płynięcia 0,2–1,4 g/10 min. przy obciążeniu 5 kg i 
temp. 190°C 

Wydłużenie przy zerwaniu nie mniej niż 350% 

Stabilność cieplna nie mniej niż 20 min, w temp. 200°C 

Liniowa rozszerzalność cieplna 0,2 mm / m°C 

Moduł sprężystości 600–800 N / mm2 

Rury z PE do przesyłania wody produkowane z 
surowca: 

klasy PE 100 na ciśnienie 0,6; 1,0 i 1,6 MPa (PN 6; PN 10 i 
PN 16). 

18. Bateria dla osób 
niepełnosprawnych 

Bateria umywalkowa stojąca elektroniczna, przedłużona 
wylewka, chrom 

 

19. Umywalka dla osób 
niepełnosprawnych 

Umywalka ceramiczna z jednym otworem o profilowanych 
krawędziach, biała , o wym.65x56cm 

20. Miska ustępowa dla osób 
niepełnosprawnych 

Miska ustępowa ceramiczna, biała , o dł. 70cm  

Deska sedesowa dla osób niepełnosprawnych 
antybakteryjna biała 

21. Poręcz umywalkowa Poręcz umywalkowa dł. 50cm, stała mocowana w trzech 
punktach prawa, ze stali nierdzewnej falistej 
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22. Poręcz wc Poręcz wc dł. 60cm, stała łukowa , ze stali nierdzewnej 
falistej 

23. Lustro nad umywalką Zawieszane na ścianie lub wbudowane w okładzinę ścienną 

INSTALACJA OGRZEWCZA 

 

24. Kocioł kondensacyjny z 
koncentrycznym 
przewodem 
odprowadzania spalin 

-znamionowa moc cieplna  do35 kW 

-znamionowe obciążenie cieplne do 30 kW 

- sprawność przy 30% Pn (Hi) 90,8-106,2% 

- średnica koncentrycznego przewodu odprowadzenia 
spalin 60/100 mm 

-wym. 340x450x802 mm 

-waga 44-46 kg 

25. Filtr siatkowy Siatka kwasoodporna , 100 oczek /cm2 

Korpus żeliwny, 

Temp. pracy od -35oC- +350oC, 

Współczynnik przepływu od 7m3/h (dla DN15) do 890 m3h, 

Ciśnienie nominalne PN16 

26. Grzejnik łazienkowy Grzejnik łazienkowy standartowo produkowany  jest z 
okrągłych rurek i wyposażony jest fabrycznie w 
odpowietrznik, zaślepkę, niezależne uchwyty, montażowe 
oraz instrukcję montażu,   
dopuszczalne ciśnienie robocze 1,0 MPa; najwyższa 
temperatura pracy 1100C. 
Dane techniczne powłoki zewnętrznej  
Wysokiej jakości, ekologiczne 2-warstwowe zastosowanie 
powłoki lakieru według normy DIN 55900 z zastosowaniem 
rozpuszczalnych w wodzie lakierów, elektrostatyczne 
pokrycie proszkowe. 
Grzejniki łazienkowe z podłączeniem 4 x GW1/2“ 

27. Grzejnik płytowy Grzejnik z podłączeniem środkowym, posiada uchwyty 
położone na tylnej ściance. Grzejniki posiadają 
zdejmowalne obudowy składające się z  ażurowej pokrywy 
górnej oraz dwóch osłon bocznych. Dodatkowo grzejnik 
posiada wbudowany fabrycznie zawór z nastawą wstępną, 
korek spustowy i specjalny odpowietrznik. Grzejniki są 
przystosowane do montażu w instalacjach dwururowych, 
maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna 
temperatura pracy 1100C.  Wysokiej jakości, ekologiczne 2-
warstwowe lakierowanie według normy  DIN 55900.  
Grzejniki  dostarczane są z podłączeniem  2 x GZ3/4" - 
podłączenie środkowe oraz 4 x GW1/2“ . 
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28. Rury stalowe do inst c.o. System rur ze stali niestopowej 1.0308 (E235), wg PN-
EN 10305-3, ocynkowanych galwanicznie od zewnątrz 

29. Złączki systemowe do rur System złączek zaprasowywanych i rur ze stali niestopowej 
1.0308 (E235) wg PN-EN 10305-3, ocynkowanych 
galwanicznie od  zewnątrz (grubość warstwy cynku 8–
15 µm, chromianowane na  niebiesko).  

INSTALACJA GAZOWA 

30. Rura stalowa do gazu rura stalowa bez szwu zgodna z PN-EN 10208-1:2000, PN-
80/H-74219, łączona przez spawanie 

31. Kurek kulowy do gazu Kurek kulowy pełno-przelotowy do gazu  

• max ciśnienie robocze 5 bar 

 

2.2. Wymagania odnośnie materiałów i urządzeń 

Wszystkie używane materiały (kształtki, rury, elementy złączne, uszczelki, szczeliwa, kleje, 
uchwyty, podpory, zawiesia, itp.), urządzenia instalowane w danych instalacjach muszą być 
zgodne wymaganiami określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach. Ponadto powinny 
posiadać odpowiednie atesty (np. PZH) oraz deklaracje zgodności CE z wymaganiami dyrektyw 
europejskich. Stosowane urządzenia i materiały w układach ciepłej wody użytkowej powinny 
posiadać atesty PZH.  

Instalację wody zimnej oraz c.w.u. prowadzić w bruzdach lub w posadzce należy izolować 
cieplnie przy pomocy izolacji piankowej. Mocowanie stałe i przesuwne oraz kompensacja 
wydłużeń cieplnych należy wykonać zgodnie z zaleceniem producenta. Podejścia pod przybory 
projektuje się od dołu w ocieplonych bruzdach. Ciepła woda przygotowana jest poprzez 
dwufunkcyjny kocioł gazowy znajdujący się w każdym lokalu mieszkalnym. Mocowanie 
przewodów wykonać w odległościach wymaganych dla odpowiednich średnic rur. Do budowy 
kanalizacji sanitarnej należy użyć rur i kształtek PVC Ø50-160 kanalizacyjne wewnętrznej. 
Łączonych kołnierzowo na uszczelki.  

Kanały wentylacyjne wykonać z rur systemowych szybko-złącznych, spiralnie zwijanych 
przewodów i kształtek oraz prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej łączone kołnierzowo. 
Przewody i kształtki wykonane ze stali ocynkowanej- powłoka cynku dwustronna.  

Dodatkowe wymagania, które powinny spełniać zarówno materiały jak i urządzenia to : 

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, zarysowań, wgnieceń, itp.) 
na powierzchni zewnętrznej, 

 - wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach branżowych lub 
zakładowych,  

- wszystkie urządzenia powinny posiadać fabryczne oznakowanie m.in. tabliczkę znamionową, 
wymagane znaki dopuszczenia, itd., 
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- każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana.  Rury i kształtki powinny być 
zgodne z normą PN-EN 12502, oznaczenie czynnika transportowanego, nazwę producenta, 
rodzaj materiału, oznaczenie szeregu, średnicę zewnętrzną i grubość ścianki w mm, datę 
produkcji oraz obowiązującą normę. 

- drut spawalniczy powinny być dostarczone w opakowaniach fabrycznych. Na żądanie 
odbiorcy, producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu 
do stosowania w budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii 
wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń oraz systemów innych firm i producentów o 
parametrach technicznych i właściwościach nie gorszych niż podane w kosztorysach i projekcie 
wykonawczym danej instalacji. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora 
Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu ma 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Wszelki używany sprzęt i urządzenia przez Wykonawcę do wykonania robót objętych umową, 
muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich 
przebywających na terenie budowy. W przypadkach wzbudzających wątpliwość odnośnie 
jakości i bezpieczeństwa sprzętu, Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
dokumentów lub ich kopii, potwierdzających stan techniczny danej maszyny lub sprzętu. W 
wymaganych przypadkach, obsługa maszyn i urządzeń może być prowadzona wyłącznie przez 
uprawnione osoby, co również podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub Kierownika 
budowy. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Środki transportu, które wykorzystuje Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
powinny być sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy jak i osób przebywających na  

budowie. Za stan dróg transportowych wewnątrz budowy Wykonawca powinien na terenie 
budowy poruszać się tylko takimi środkami transportowymi, które są przewidziane w 
dokumentacji projektowej (np. kosztorysy) lub Specyfikacji Technicznej. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu materiałów i urządzeń po drogach publicznych. 

Przy korzystaniu ze środków transportu w ruchu ulicznym, pojazdy powinny spełniać 
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wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do wszystkich wymaganych 
parametrów. Wykonawca na bieżąco usuwa wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Sposób prowadzenia i trasy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym 
np. robót liniowych a także zapewnia dla własnych potrzeb obsługę geodezyjną. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, 
zostaną o ile wymagać tego będzie inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.2. Szczegóły technologiczne  

Wszelkie szczegóły techniczne powinny wynikać z dokumentacji budowlanej a w przypadkach 
wątpliwych, decyduje autor projektu (w ramach nadzoru autorskiego) lub dla zmian mało 
istotnych Kierownik Robót danej branży. 

5.3. Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia 

Z uwagi na sposób lokalizacji kolektorów słonecznych (na dachu obiektu), Wykonawca dokona 
ustaleń z Kierownikiem budowy odnośnie harmonogramu robót oraz sposobu jego 
przeprowadzania. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca powinien posiadać 
pełne rozeznanie odnośnie terminów, przerw i ograniczeń z jakimi może mieć do czynienia na 
budowie. 

5.4. Wymagania specjalne. 

W trakcie realizacji obiektów, nie są planowane wymagania dodatkowe lub specjalne jakie 
powinien spełniać Wykonawca, ponosząc dodatkowe np. koszty, ograniczenia czasowe, itp.). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Inwestor wymaga wykonania robót zgodnie z : 

- zawartą umową wraz z załącznikami i aneksami do tej umowy, 

- Ogólną Specyfikacją Techniczną oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót, 

- obowiązującymi normami oraz przepisami, 

- wiedzą i sztuką budowlaną. 

Codzienna kontrola robót powinna być prowadzona przez Inspektora Nadzoru Budowlanego 
oraz Inwestora. Na bieżąco też, powinna być prowadzona przez niego kontrola w zakresie w 
zakresie dokumentów potwierdzających jakość dostarczanych materiałów na plac budowy 
(certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,). Wszelkie dokumenty związane z 
wbudowywanymi materiałami, instalowanymi urządzeniami oraz sprzętem, powinny zostać 
dołączone w oryginale do protokołu końcowego odbioru robót. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane powinny być odbierane w następujących zakresach : 

a) odbiory częściowe, 
b) odbiór końcowy. 

 Odbiory częściowe w zakresie rzeczowo-finansowym prowadzi Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego w uzgodnieniu z Inwestorem. W zakresie instalacji i sieci sanitarnych odbiory 
częściowe prowadzone są głównie dla robót ulegających zakryciu lub zanikających. Podstawą 
formalną odbioru częściowego jest protokół odbioru elementu lub części robót, zatwierdzony na 
kwotę finansową i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zasady wystawiania 
faktur, okresy ich wystawiania, wielkości kwot fakturowanych wynikają z umowy zawartej 
pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. 

Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi Inwestor – po przygotowaniu go przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem i przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i 
wymaganych uprawnieniach. 

Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków : 

- zakończenie robót objętych umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy, 

- pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową oraz aneksami do umowy, 

- przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych, (m.in. 

oryginał Dziennika Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu robót, 

oświadczenie Kierownika Budowy (o zgodności wykonania obiektu z projektami 

budowlanymi oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy), 

- przedłożenie protokołów badań, prób i sprawdzeń, 

- przedłożeniu dokumentacji powykonawczej. 

Odbiór ostateczny prowadzi Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin 
odbioru ostatecznego powinien być ustalony przez Inwestora przed datą terminu zakończenia 
gwarancji lub rękojmi. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• badanie bakteriologiczne wody 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 



Specyfikacja techniczna – ST-02.  Instalacje sanitarne . 178 
 

Nazwa projektu:  ROZBUDOWA CENTRALNEJ STACJI GOPR w WAŁBRZYCHU,  ul. POZNAŃSKA 6 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157,Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 

115/01 poz.1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 

718) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.,poz. 

690 z późmniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. nr107/98, poz. 670, nr 8/02., poz. 71), 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz.U. Nr113/98 poz. 728) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
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ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące 

z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. 

Nr5 z 2000 r., poz. 58) 

7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r w sprawie wymagań w zakresie 

efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608), 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz U Nr 79/03 poz. 714)  

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 

114/00 poz. 1195) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

POLSKIE NORMY. 

PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych 

prPN-EN 806-1 –Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych 

wewnętrznych). Część l  :  Wymagania ogólne 



Specyfikacja techniczna – ST-02.  Instalacje sanitarne . 180 
 

Nazwa projektu:  ROZBUDOWA CENTRALNEJ STACJI GOPR w WAŁBRZYCHU,  ul. POZNAŃSKA 6 

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 

grunt. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania 

PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
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1. WSTĘP 

 
1.1.  Zakres opracowania 

        Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji     

        elektrycznej  części konferencyjnej rozbudowywanego budynku Wałbrzysko – Kłodzkiej grupy  

        GOPR w Wałbrzychu ul. Poznańska 6.  

        Warunki techniczne podane w niniejszym opracowaniu dotyczą wykonania i odbioru instalacji        

        elektrycznej wewnętrznej o napięciu do 1 kV . 

.  

1.2.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych związanych z rozbudową budynku. 

 

1.3.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 

       1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• instalacje ogólne (oświetlenia i gniazd wtyczkowych ) 
• wewnętrznej linii zasilającej 

Praca swoim zakresem obejmuje wymagania dotyczące: 

a) podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, 
b) wykonania instalacji elektrycznych  
c) odbioru instalacji elektrycznych  
• zakresu badań i sprawdzeń odbiorczych, 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Jeżeli nie wyszczególniono lub nie pokazano inaczej, stosować należy przewody miedziane. Dla 
zasilania odbiorników o mocy mniejszej niż 7,5 kVA w instalacjach wewnętrznych mogą być 
stosowane przewody 750V typu YDY. 
Wszelkie inne obwody powinny posiadać izolację 1kV. Oznaczenia barw powinny być zgodne z PN-
90/E-05023. Nie stosować przewodów o przekroju mniejszym niż 1,5mm2 . 
 

2.2. Przełączniki instalacyjne i gniazda 

Przełączniki instalacyjne dla obwodów oświetleniowych: jednofazowe ogólnego użytku z przyciskami 
dwupołożeniowymi , 10A i 250V IP20 i IP44. 
Gniazda: jednofazowe 10/16A, 250V  P+N+PE   IP44 
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2.3. Oświetlenie. 

Oprawy oświetleniowe  stosować zgodnie z projektem  zapewniają wymagane natężenie i 
równomierność oświetlenia. Oś3.wietlenie oprawami ledowymi.  

Próby montażowe i uwagi do realizacji robót 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, 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, urządzeń. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych. 

Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca winien używać sprzęt niezbędny do realizacji zadania . 

3.2. Sprzęt do wykonania zadania. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania  winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

− spawarki transformatorowej do 500 A, 
− elektronarzędzi  ( wiertarki, piła, wkrętarki itp. ) 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 

-  samochodu dostawczego, 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Oświetlenie  

Instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszarów stosowania. 
Sposoby mocowania opraw dostosowano do konstrukcji i wykonania ścian i stropów. 

Oświetlenie w oprawami ledowymi .  
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       5.2.  Połączenia wyrównawcze 

Wszystkie przewodzące części urządzeń i instalacji znajdujące się w budynku powinny być 
połączone połączeniem wyrównawczym. Zaleca się aby połączeniami wyrównawczymi dodatkowymi 
obejmować metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. 

Przekrój przewodu połączenia wyrównawczego dodatkowego, łączącego ze sobą dwie części 
przewodzące dostępne, powinien być nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego 
przyłączonego do tych części przewodzących dostępnych. 

Jeżeli rury wodociągowe w obiektach budowlanych są wykorzystywane do uziemień lub jako 
przewody ochronne, wodomierz powinien być zmostkowany, z tym, że przewód mostkujący 
powinien mieć odpowiedni przekrój w zależności od tego, czy pełni on funkcję przewodu 
ochronnego, przewodu wyrównawczego czy też przewodu uziemienia funkcjonalnego. 

Po wykonaniu instalacji ochronnych i połączeń głównych, należy przeprowadzić pomiary rezystancji 
uziemienia, izolacji i skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

    5.3.  Instalacje elektryczne wewnętrzne 

Wymagania ogólne wykonania instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej 

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności publicznej, w 
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

− Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 
aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

− Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być 
tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie 
przeglądów i konserwacji. 

− Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 

− Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie 
odbiorów jednofazowych. 

− Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku. 

− Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 

− Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 
stropów. 

− Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie 
tego samego pomieszczenia. 

− W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: 

− oświetlenia ogólnego, 

− gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

− Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do 
mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 

− W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych w celu 
zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie przedłużaczy itp. 
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− Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. 

− W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem stref ochronnych. 

− Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po 
wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego 

− Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowa wyłącznie ze stykiem 
ochronnym. 

− Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 
styk ten występował u góry. 

− Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych. 

− Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem 
pożarów w  budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 

27. Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem 
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektro magnetycznego. 

       Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 
muszą być chronione przed uszkodzeniami; przejścia należy wykonać w przepustach rurowych. 
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 

5.3.1.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być 
ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 
należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 
izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych „  tom V instalacje elektryczne  

 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC 60364-6-61. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Program badań urządzenia i/lub układu obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i 
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sprawdzeń: 

• sprawdzenie dokumentacji, 
• oględziny urządzenia, 
• próby i pomiary parametrów urządzenia i/lub układu, 
• sprawdzenie działania urządzenia i/lub układu oraz próby działania w warunkach pracy, o ile jest 
to możliwe, 
• badania dodatkowe. 

6.2.  Warunki przystąpienia do badań i przeprowadzenia pomiarów 

6.2.1. Przystąpienie do badań 

Do badań należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzenia i/lub układu, potwierdzonym przez 
wykonawcę montażu, przedstawiciela wytwórcy lub zlecającego badania. 

Dopuszcza się przystąpienie do badań urządzeń, których montaż nie został zakończony, jeżeli 
warunki badań oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na to zezwalają, a stan 
montażu urządzenia i/lub układu umożliwia otrzymanie reprezentatywnych wyników badań. 

6.2.2. Przyrządy pomiarowe 

Przyrządy pomiarowe stosowane w badaniach powinny mieć świadectwa legalizacji potwierdzające 
ich sprawność techniczną. 

6.3. Zakres badań 

6.3.1. Sprawdzenie dokumentacji 

Przed przystąpieniem do oględzin należy sprawdzić dokumentację pod względem kompletności, 
uwzględnienia warunków w miejscu zainstalowania urządzenia i prawidłowości działania urządzenia 
i/lub układu oraz wniosków wynikających z tych dokumentów. 

6.3.2. Oględziny 

Przed przystąpieniem do pomiarów parametrów i prób urządzeń oraz układów, a także każdorazowo 
po wykonaniu prób i pomiarów, które mogły wpłynąć na stan zewnętrzny urządzeń, należy 
przeprowadzić oględziny. 

Oględziny obejmują sprawdzenie warunków w miejscu zainstalowania urządzenia, sprawdzenie 
urządzenia pod względem zgodności z dokumentacją, stanu powierzchni zewnętrznych, 
zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem na środowisko, zabezpieczenia przeciwporażeniowego, 
zgodności montażu oraz oznaczeń z dokumentacją. 

6.3.3.  Pomiary parametrów i próby 

Pomiary parametrów i próby urządzenia i/lub układu należy wykonać w zakresie niezbędnym do 
stwierdzenia spełnienia wymagań i postanowień normy. 

6.3.4.  Sprawdzenie funkcjonalne. 

Funkcjonalne działanie urządzeń i układów oraz próby funkcjonalne działania w miejscu 
zainstalowania należy wykonać w zakresie niezbędnym do stwierdzenia spełnienia wymagań oraz 
postanowień normy. 

6.4. Metody badań 

Badania należy wykonywać stosując metody określone w normach wyrobu, jeżeli metody te mogą 
być zastosowane w miejscu zainstalowania urządzenia. 

6.5. Ocena wyników badań 

Wynik pomontażowych badań odbiorczych urządzenia i/lub układu uznaje się za pozytywny, jeżeli 
wyniki wszystkich badań są pozytywne, przy czym: 

• wyniki pomiarów wyrażone za pomocą wartości liczbowych wielkości mierzonych należy uznać 
za pozytywne, jeżeli są zgodne z wartościami wymaganymi przez normy wyrobu lub zgodne z 
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danymi wytwórcy, z dokładnością wynikającą z metody pomiaru i klasy użytych przyrządów 
pomiarowych, 
• wyniki prób oraz pozostałych pomiarów ocenia wykonujący badania, 
• zestawienie wyników badań i ich ocena powinny być zawarte w protokole badań, sporządzonym 
w terminie ustalonym przez zlecającego i wykonującego badania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych „  tom V instalacje elektryczne  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, dla  szaf oświetleniowych oraz słupów i opraw jest 
sztuka. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady przejęcia robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami , jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór części robót 

Jest to techniczny odbiór całego zakresu robot przed przekazaniem do eksploatacji. 

Przy odbiorze części robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

• wszystkich dokumentów wymaganych przy odbiorze części robót, 
• protokołów wszystkich odbiorów części robót, 
• protokołu przeprowadzonych pomiarów, 
• świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
• dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych 
wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze części robót należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbioru części robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas Jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
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- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

- pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz 
rezystancji uziomów, 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

 Roboty elektryczne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

 Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty  nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać Jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanej 
instalacji  z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych: 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót elektrycznych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w„Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych „  tom V instalacje elektryczne 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m linii zasilającej i 1 szt. rozdzielnicy nn , punktu oświetlenia i gniada wtyczkowego  i  
obejmuje odpowiednio: 

− wyznaczenie zakresu robót w obiekcie, 
− dostarczenie materiałów, 
− roboty przygotowawcze, 
− wykonanie bruzd i wyznaczenie tras przewodów i kabli , 
− montaż  przewodów i osprzętu instalacji wy 
− podłączenie zasilania, 
− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
− konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób , ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

 

PN-IEC 60364-1:2000 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/ 
Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 
i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie 
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie 
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, 
wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 
1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 
i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/ 

A1:2005(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 
i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/ 

AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych 
i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V 
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V 
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 
230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
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PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

 

10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
 

10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 
r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 
Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04.1. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru dróg, chodników, parkingów i placów w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR 
przy ul. Poznańskiej 6 w Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU 
BUDOWLEGO ROZBUDOWY CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 
6”, opracowanego przez „AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold 
Baran, 58-100 Świdnica, ul. Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-04.1 „Zagospodarowanie terenu – Drogi, chodniki, parkingi, place” 
obejmuje następujący zakres robót: 

- Wykonanie dróg wewnętrznych, placów dróg i chodników z kostki betonowej 

- Wykonanie placów trawnikowych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej są: 

- piaski, spełniające wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2 

- żwir i mieszanka, spełniające wymagania normy PN-B-11111 dla klasy I i II 
- kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:  

tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm 
kliniec od 20 mm do 31,5 mm 
kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm 

- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania 
- kostka betonowa grubości 8cm (wytrzymałość na ściskanie nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa., nasiąkliwość powinna wynosić nie więcej niż 5%, odporność na działanie mrozu 
powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250, ścieralność określona na 
tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

- ażurowe płyty betonowe, 40,5 x 60cm 
- krawężniki betonowe, prasowane 30x20cm (lub kamienne) 
- cement portlandzki klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 
- beton konstrukcyjny (gotowy) klasy B-20 
- kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg normy PN-B-06712 
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Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej stosować następujący sprzęt: 

równiarki, 
walce statyczne, 
płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. 

Do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego stosować następujący sprzęt: 

równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego, 
walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa grubego 

klińcem,  
szczotki mechaniczne do usunięcia nadmiaru klińca, 
walce ogumione lub stalowe gładkie do końcowego dogęszczenia, 
przewoźne zbiorniki do wody, zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody 

Do wykonania nawierzchni z kostek stosować następujący sprzęt: 

betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej, 

ubijaki ręczne i mechaniczne, do ubijania kostki, 
wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 

 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów (także z rozbiórki) musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Transport „ciężki” ( wywóz gruzu, dowóz kostki itp. ) powinien zostać uzgodniony z zarządem 
dróg właściwym dla miejsca w zakresie godzin wykonywania i tras. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

Drogi wewnętrzne, chodniki,  place  
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Wykonanie dróg, chodników i placów obejmuje następujące prace: 

- wytyczenie geodezyjne położenia nawierzchni utwardzonych 

- ewentualne usunięcie starej nawierzchni (zerwanie istniejących nawierzchni betonowych z 
wywiezieniem na wysypisko) 

- korytowanie podłoża  

- wyznaczenie obszaru warstwy odcinającej i odsączającej (paliki lub szpilki powinny być 
ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 m. 

- wbudowanie kruszywa (kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych; grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 10cm)  

- zagęszczanie kruszywa (do zagęszczania przystąpić natychmiast po wbudowaniu kruszywa; 
zagęszczanie rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku osi; nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni; zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481, wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12)  

- wbudowanie kruszywa podbudowy (kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 
jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych; grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 30cm (dla chodników 10cm); wbudowanie 
kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo, rozpoczęcie układania następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej, kruszywo grube po 
rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m)  

- zagęszczanie kruszywa podbudowy (do zagęszczania przystąpić natychmiast po 
wbudowaniu kruszywa; zagęszczanie rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku osi; po przywałowaniu 
kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego, do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2; grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna 
być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione 
kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa 
drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować 
warstwę kruszywa grubego; po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy 
usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnię od 3 do 6 mm; następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 
statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem 
ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania) 

- układanie kostki betonowej - kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
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zagęszczeniu; po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni; do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem, wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek; do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca; po 
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu 

Parkingi  

Wykonać jako nawierzchnię trawiastą wzmocnioną płytami betonowymi azurowymi. . 

Konstrukcja nawierzchni parkingu: 

   -  ażurowe płyty parkingowe o wymiarach 40.5x61cm, wypełnione mieszanką gleby 
macierzystej (25%) i frakcji 4-11mm (75%) – grubość płyty 10cm 

   -  podsypka grysowa o frakcji 2-5mm – grubość warstwy 5cm mieszanka żwirowo-grysowa o 
uziarnieniu 2-45 mm – gr. warstwy 10-15cm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie. 

6.2. Badania w czasie robót 

- sprawdzenie poprawności tyczenia  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania koryta i wykopów pod ławę fundamentową 

- sprawdzenie wykonania poszczególnych warstw podbudowy 

- sprawdzenie podsypki 

- badanie prawidłowości układania kostki (szerokości i powiązania spoin, ubijanie kostki) 

- sprawdzenie wypełnienia spoin 

- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni (równość, spadki poprzeczne, rzędne 
wysokościowe, ukształtowanie osi, szerokość nawierzchni 

- poprawnego montażu ażurowych płyt betonowych - parkingowych 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 
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Jednostką obmiarową wykonania  nawierzchni utwardzonej jest – m2  

Zakres prac określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z zachowaniem dopuszczalnych 
tolerancji) wykonane wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Przy odbiorze 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, 

˘ protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 

koszt pomiarów sytuacyjno wysokościowych, 

koszt opracowania planu organizacji robót ziemnych oraz planu komunikacji zastępczej dla 
obsługi użytkowanych obiektów, 

zabezpieczenie obszarów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
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Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1. 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62/2001,  poz. 627; z późniejszymi zmianami 

10.1. Normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-04.2 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

ZIELEŃ 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04.2. są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru zieleni w ramach rozbudowy Centralnej Stacji GOPR przy ul. Poznańskiej 6 w 
Wałbrzychu, w zakresie określonym na podstawie „PROJEKTU BUDOWLEGO ROZBUDOWY 
CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU, ul Poznańska 6”, opracowanego przez 
„AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW „a” s.c. Anna Baran, Witold Baran, 58-100 Świdnica, ul. 
Bystrzycka 19A. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-04.2 „Zagospodarowanie terenu – Zieleń” obejmuje następujący 
zakres robót: 

- Nasadzenia zieleni zgodnej z przyjętą w projekcie  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania nasadzeń należy zastosować następujące gatunki zieleni: 

– trawniki (mieszanki traw wg projektu)  

– Tuja Kulista  

– Tuja Zachodnia Danica - Thuja occidentalis Danica.  

– Forsycja gęstokwiatowa 

- Tamaryszek  

- ŻYWOPŁOT - Bukszpan - Buxus sempervirens. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania nasadzeń zieleni stosować następujący sprzęt: 

» narzędzia ogrodnicze  
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» narzędzia ręczne 

 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód ciężarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów i zieleni musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

Wykonanie nasadzeń nowej zieleni obejmuje następujące prace: 

- wytyczenie miejsc przewidzianych do nasadzeń 

- wykopy pod zieleń  

- przygotowanie podłoża pod nasadzenia (ziemia ogrodnicza, nawozy itp.) 

- nasadzenie zieleni 

-  pielęgnacja sadzonek 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

Kontrola jakości materiałów  

Zieleń powinna być zgodna z wybranym i zatwierdzonym przez Projektanta i Inspektora 
nadzoru wzorcem. 

Kontrola w czasie wykonywania nasadzeń 

- sprawdzenie poprawności tyczenia  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów pod nasadzenia 

- sprawdzenie przygotowania gleby w miejscach nasadzeń 

- sprawdzenie poprawności nasadzeń 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową wykonania nasadzeń zieleni jest – szt.  

Jednostką obmiarową wykonania trawników jest – m2.  

Jednostką obmiarową wykonania żywopłotu jest – mb.  

Zakres prac określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 8. 

Odbiorowi podlegają: 

- podłoże gruntowe 

-  sposób wykonania nasadzeń 

- prawidłowość pielęgnacji po nasadzeniach  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

˘ dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 

˘ Wzorce zieleni zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

˘ Dziennik Budowy, 

˘ dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

˘ dokumenty dotyczące jakości nasadzonych sadzonek, 

˘ protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w ST - 00 „Wymagania 
ogólne" obejmuje również: 
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koszt przygotowania i zatwierdzenia wzorców zieleni, 

koszt pomiarów terenowych, 

zabezpieczenie obszarów sąsiadujących przed zniszczeniem, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie dotyczy 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
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AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW"a" Witold Baran 58-100 Świdnica, ul Bystrzycka 19A

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ROZBUDOWA CENTRALNEJ STACJI GOPR W WAŁBRZYCHU
ADRES INWESTYCJI   :     58-300 WAŁBRZYCH, UL. POZNAŃSKA 6.
INWESTOR   :     GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE- GRUPA WAŁBRZYSKO - KŁODZKA
ADRES INWESTORA   :     58-300 WAŁBRZYCH, UL. POZNAŃSKA 6.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     SYLWIA SZCZEŚNIAK (INSTALACJE SANITARNE)
DATA OPRACOWANIA   :     06.03.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.03.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kanalizacja sanitarna wewn ątrz budynku i doziemna
1

d.1
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

21.00 m 21.000
RAZEM 21.000

2
d.1

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

10.78 m 10.780
RAZEM 10.780

3
d.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

15.36 m 15.360
RAZEM 15.360

4
d.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3+2+1 podej. 6.000
RAZEM 6.000

5
d.1

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR-W 4-02
0211-03
analogia

Montaż trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi szt.

4+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1

KNR-W 4-02
0211-04

Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo-
wymi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-2 szt. + dla niepel-
nosprawnych-1szt.

kpl.

2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- do ma-
teriałów dodano szafkę

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie- zlew
gospodarczy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1 wycena indy-

widualna

zakup, dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych- przy misce uste-
powej i umywalce, lustro nad umywalkę dla niepełnosprawnych

kpl.

2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.1

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"-1 szt. + dla niepelnosprawnych-
1szt.

kpl.

1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR-W 4-01
0335-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.1

KNR-W 4-01
0325-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

- 2 -
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3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
20

d.1
KNR-W 2-01
0310-02

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV;
głębokość do 1.5 m

m3

[28.38*0.8*1.6] m3 36.326
RAZEM 36.326

21
d.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych-podsypka m3

28.38*0.8*0.1 m3 2.270
RAZEM 2.270

22
d.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża z kruszyw naturalnych dowiezionych-nadsypka m3

28.38*0.8*0.3 m3 6.811
RAZEM 6.811

23
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

28.38 m 28.380
RAZEM 28.380

24
d.1

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-4 [0.5 m]
stud.

-4.000

RAZEM -4.000
26

d.1
KNR-W 2-15
0211-03
analogia

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

KNR-W 2-15
0211-03
analogia

Wykonanie szczelnego przejścia przez ścianę budynku rury PVC o śr. 160 mm
o połączeniach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1

KNR-W 2-01
0312-05
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

(36.326)-(2.270+6.811) m3 27.245
RAZEM 27.245

29
d.1

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
2 instalacja wody zimnej, c.w.u.

30
d.2

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

17.56 m 17.560
RAZEM 17.560

31
d.2

KNR-W 2-15
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.89+7.76 m 11.650
RAZEM 11.650

32
d.2

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

14.40+9.29 m 23.690
RAZEM 23.690

33
d.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

17.56+11.65+23.69 m 52.900
RAZEM 52.900

34
d.2

KNR-W 2-15
0430-01
analogia

Trójnik o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.2

KNR-W 2-15
0430-01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

- 3 -
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3+2+2+1 szt. 8.000

RAZEM 8.000
37

d.2
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm- 5 szt. w
tym 1 szt. dla niepełnosprawnych

szt.

3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000

38
d.2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

52.90 m 52.900
RAZEM 52.900

40
d.2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

52.90 m 52.900
RAZEM 52.900

41
d.2

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

42
d.2

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3 instalacja gazowa
43

d.3
KNR-W 2-15
0304-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

25.41 m 25.410
RAZEM 25.410

44
d.3

KNR-W 2-15
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.3

KNR-W 2-15
0430-01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.3

KNR-W 2-15
0430-01

Filtr o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3

KNR-W 2-15
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed
gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm

100 m

1 100 m 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

49
d.3

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.3

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

51
d.3

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4 centralne ogrzewanie
52

d.4
KNR-W 2-15
0315-01
analogia

Piec gazowy dwufunlcyjny kondensacyjny o mocy do 35 kW- długość rusy spa-
linowej 6,50 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.4

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.4

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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55

d.4
KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

56
d.4

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

57
d.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

18+1 urz. 19.000
RAZEM 19.000

58
d.4

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie-
mieszkalnych

m

18+1 m 19.000
RAZEM 19.000

59
d.4

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.4

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500 mm i długości do 1000 mm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

61
d.4

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

62
d.4

KNR-W 2-15
0430-03

Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.4

KNR-W 2-15
0430-01

Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.4

KNR-W 2-15
0430-01

Redukcja o śr. nominalnej 18/15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.4

KNR-W 2-15
0430-01
analogia

Trójnik o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

66
d.4

KNR-W 2-15
0430-01
analogia

Kolana o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

67
d.4

KNR-W 2-15
0430-01
analogia

Filtr o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNR-W 2-15
0403-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
zaprasowywanych na ścianach w budynkach

m

2*(60.98) m 121.960
RAZEM 121.960

69
d.4

KNR-W 2-15
0403-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

2*(22.70) m 45.400
RAZEM 45.400

70
d.4

KNR-W 2-15
0403-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

2*(19.96) m 39.920
RAZEM 39.920

71
d.4

KNR-W 2-15
0403-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

2*(25.20) m 50.400
RAZEM 50.400

72
d.4

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.20 mm (N)

m
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121.96+45.40+39.92+50.40 m 257.680

RAZEM 257.680
5 przył ącze wodoci ągowe

73
d.5

KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV;
głębokość do 3.0 m

m3

26.5*0.8*1.3 m3 27.560
RAZEM 27.560

74
d.5

KNR 2-28
0501-06
analogia

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 20 cm-podsypka m3

26.5*0.8*0.2 m3 4.240
RAZEM 4.240

75
d.5

KNNR 11
0306-01

Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5

KNR-W 2-18
0205-01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.40 mm -zasuwa
do przyłączy domowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.5

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.5

KNR 2-28
0501-06
analogia

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 20 cm-naddsypka m3

26.5*0.8*0.2 m3 4.240
RAZEM 4.240

79
d.5

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 32 mm

szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.5

KNR-W 2-15
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.5

KNR-W 2-15
0526-02
analogia

Zawór redukujący ciśnienie dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 20-25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.5

KNR-W 2-15
0526-02
analogia

Filtr siatkowy o śr. nominalnej 20-25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.5

KNR-W 2-18
0109-01
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 32 mm

m

26.5 m 26.500
RAZEM 26.500

84
d.5

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

26.5 m 26.500
RAZEM 26.500

85
d.5

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
86

d.5
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
87

d.5
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
88

d.5
KNR-W 2-01
0312-05
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

(27.560)-(4.240+4.240) m3 19.080
RAZEM 19.080
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89

d.5 kalk. własna
Badanie bakteriologiczne wody szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 kanalizacja deszczowa
90

d.6
KNR-W 2-01
0310-05

Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV;
głębokość do 3.0 m

m3

28*0.8*1.3 m3 29.120
RAZEM 29.120

91
d.6

KNR 2-28
0501-06
analogia

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 20 cm-podsypka m3

28*0.8*0.2 m3 4.480
RAZEM 4.480

92
d.6

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm- 9,5 w budynku po ścianie

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

93
d.6

KNR 2-28
0501-06
analogia

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości30 cm-naddsypka m3

28.0*0.8*0.3 m3 6.720
RAZEM 6.720

94
d.6

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.6

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 600 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-4 [0.5 m]
stud.

-4.000

RAZEM -4.000
96

d.6
KSNR 4
1417-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem, wiaderkiem
i syfonem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.6

KSNR 4
1417-01
analogia

Odwodnienie liniowe uliczne betonowe z osadnikiem kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

98
d.6

KNR-W 2-01
0312-05
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

(29.120)-(4.480+6.720) m3 17.920
RAZEM 17.920

99
d.6 kalk. własna

Przełożenie drenażu na odcinku 12m, demontaż, remont i montaż studni dre-
nażowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS  GOPR  W-CH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1

d.1
KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-
nych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy

wyp.

75 wyp. 75.000
RAZEM 75.000

2
d.1

KSNR 5
0405-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-
nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z

wyp.

55 wyp. 55.000
RAZEM 55.000

3
d.1

KSNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED  33 W kpl.

39 kpl. 39.000
RAZEM 39.000

4
d.1

KSNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych LED 60 W kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

5
d.1

KSNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych  LED 19 W plafoniera kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

6
d.1

KSNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych  LED awaryjnych  3h kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

7
d.1

KSNR 5
0502-02

Montaż opraw oświetleniowych  LED 50 W naświetlacze kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR 5-08
0404-01

Montaż  rozdzielnicy  głownej  o masie do 10kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR 5-08
0404-01

Montaż  rozdzielnicy   piwnicy o masie do 10kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
11
d.1

KSNR 5
0304-05

Linia zasilająca prowadzona w tynku   przewodami kabelkowymi o łącznym
przekroju żył 12.5-30 mm2
zasilanie rozdzielnicy głównej

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

12
d.1

KSNR 5
0304-05

Linia zasilająca prowadzona w tynku   przewodami kabelkowymi o łącznym
przekroju żył 12.5-30 mm2
zasilanie rozdzielnicy piwnicy

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1

KSNR 5
0304-05

Linia zasilająca prowadzona w tynku   przewodami kabelkowymi o łącznym
przekroju żył 12.5-30 mm2
zasilanie napędów bram garażowych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

14
d.1

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

12 odc. 12.000
RAZEM 12.000

15
d.1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
16
d.1

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

62 pomiar
.

62.000

RAZEM 62.000
2 INSTALACJA ODGROMOWA

17
d.2

KSNR 5
0603-04

Montaż przewodów uziemiających uziom fundamentowy m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

- 2 -
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KOSZTORYS  GOPR  W-CH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18
d.2

KSNR 5
0601-02

Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane poziome mo-
cowane na wspornikach klejonych

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

19
d.2

KSNR 5
0601-04

Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane pionowe mo-
cowane na wspornikach wstrzeliwanych

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10557 Użytkownik: M-BUD Michał Zieja



KOSZTORYS  GOPR  W-CH ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 389.7190
RAZEM

Słownie:  

- 4 -

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10557 Użytkownik: M-BUD Michał Zieja



KOSZTORYS  GOPR  W-CH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-
50x5mm

kg 64.8000 64.8000

2. pręty stalowe ocynkowane kg 67.3920 67.3920
3. Rozdzielnica główna  IP54 kpl 1.0000 1.0000
4. Rozdzielnica RK IP65' kpl 1.0000 1.0000
5. Oprawa LED 33 W szt 39.0000 39.0000
6. Oprawa LED 60 W 4000K IP66 szt 18.0000 18.0000
7. Oprawa LED 19 W 4000K IP54 szt 9.0000 9.0000
8. Oprawa LED 50 W naświetlacze szt 2.0000 2.0000
9. Oprawa LED  awaryjna 3 h szt 7.0000 7.0000

10. wyłącznik  w.t./n.t. szt. 76.5000 76.5000
11. gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt. 56.1000 56.1000
12. wsporniki dachowe szt. 45.4500 45.4500
13. wsporniki wstrzeliwane szt. 36.3600 36.3600
14. Złączka odgałęźna krzyż-drut-drut

dwuśrub.
szt 1.3500 1.3500

15. Złączka odgałęźna krzyżowa płaskow-
nik-drut

szt 1.5000 1.5000

16. Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom.
mostka

szt 1.0800 1.0800

17. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 471.750
0

471.750
0

18. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 459.250
0

459.250
0

19. Przewód kabelkowy Cu YLY-450/750V
5x10mm2

m 15.6000 15.6000

20. Przewód kabelkowy Cu YLY-450/750V
5x6 mm2

m 10.4000 10.4000

21. Przewód kabelkowy Cu YDY-450/
750V 5x2,5 mm2

m 26.0000 26.0000

22. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

- 5 -
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KOSZTORYS  GOPR  W-CH ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. spawarka m-g 1.5300
2. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 2.2050

RAZEM

Słownie:  

- 6 -
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PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDOWY CENTRALI STACJI GOPR

KOSZTORYS NR:  1

Branża: Budowlana

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień: 

BUDOWA: 

ROZBUDOWA CENTALNEJ STACJI GOPR 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
UL. POZNAŃSKA 6
58-300 WAŁBRZYCH

WYKONAWCA: 

INWESTOR: 

GÓRSKIE OCHOTNIZE POGOTOWIE RATUNKOWE
UL. POZNAŃSKA 6
58-300 WAŁBRZYCH

KOSZTORYSANT: 

inż. Andrzej Nowak

Mnożniki: 

Ilość robót: 1 

WYKONAWCA: INWESTOR: 



ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA 

  
W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Przedmiarze w 
poszczególnych kategoriach robót zgodnych ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) mimo, że 
podawane są w jednostkach naturalnych to obejmują wszystkie (kompletne) roboty budowlane, 
które musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot umowy być zgodny z ustawą Prawo budowlane, 
ustawą O wyrobach budowlanych, przepisami, techniczno-budowlanymi, Dokumentacji 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, normami i aprobatami technicznymi, gwarantujący 
spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 
Zamieszczone ilości w Przedmiarze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca 
zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o dostępne 
materiały przetargowe obejmujące między innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy 
wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do 
wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych. 
Cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tego zamówienia w ST i w 
dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i 
przepisach techniczno-budowlanych. 
Cena ryczałtowa obejmować będzie między innymi: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
energii elektrycznej i wody, budowy dróg dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń 
infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbędnych warunków bhp na 
terenie budowy oraz w całym obszarze związanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; opłaty za wykonanie 
tablic informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia 
robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizacją oraz likwidacją ruchu zastępczego, 
ustawienie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania 
robót, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu 
budowy oraz miejsc prowadzenia robót, koszty związane z zabezpieczeniem, odłączeniem na 
czas wykonywania robót i ponownym przyłączeniem urządzeń, instalacji, sieci i infrastruktury 
technicznej, zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie 
niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, odtworzenie istniejących oznakowań dróg i 
chodników oraz zniszczonych w czasie robót urządzeń, sieci i innych elementów 
zagospodarowania terenu, składowanie materiałów z rozbiórki, segregowanie, układanie w stosy, 
kompletny zakres robót związany z realizacją przedmiotu zamówienia, uporządkowanie miejsca 
prowadzenia robót, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc 
prowadzonych robót, zakup materiałów niezbędnych do wykonania robót oraz transport na 
miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów i badań potwierdzonych 
protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, koszty odbiorów, wykonanie 
protokołów pomiarów, odbiorów, wykonywanie nie wymienionych w ST robót o charakterze 
pomocniczym i towarzyszącym, niezbędnych do wykonania w celu poprawnej realizacji 
zasadniczych elementów, obsługa sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, usuwanie wad i 
usterek zawinionych przez Wykonawcę w trakcie trwania robót, usuwanie wad i usterek 
zawinionych przez Wykonawcę powstałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi, udział w 
prowadzeniu czynności odbiorowych i kontrolnych, montaż, demontaż i przestawianie rusztowań 
oraz dokonywanie jego odbiorów technicznych, bieżąca kontrola jakości materiałów i sprzętu, 
transport technologiczny sprzętu, materiałów, narzędzi w obrębie placu budowy i poza jego 
granicami, nakłady na wykonanie zabezpieczeń bhp i p.poż., koszty związane z załadunkiem, 



wywozem i składowaniem (opłaty składowe) gruzu, koszty związane z załadunkiem, wywozem, 
składowaniem (opłaty składowe) i utylizację odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, 
koszty załadunku i wywozu złomu (przychód ze sprzedaży złomu jest przychodem strony 
kontraktu, która przedmiotowego wywozu dokonała), wszystkie inne roboty budowlane niezbędne 
do wykonania w pełnego zakresu robót, których konieczność może się pojawić w celu spełnienia 
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
UWAGA: 

użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), 
wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a 
nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych 
wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków 
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie 
gorszego od określonego w DP i ST. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., jeżeli w przedmiarze 
robót został wpisany określony katalog, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to należy go 
rozumieć, wyłącznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozumiane jako ciąg znaków 
liter i cyfr. KNR nie występuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, którą należy przyjmować 
do kalkulacji kosztorysowej. 
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L.p. Podstawa
opisu

Spec. techn. Opis / Ilość Ilość Jedn.

 1 ROBOTY ZIEMNE

 1.1 KNR 0201 

0103-0500

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm. 1,0000 szt.

Ilość:
1,0000

 1.2 KNR 0201 

0105-0500

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm. 1,0000 szt.

Ilość:
1,0000

 1.3 KNR 0201 

0207-0202

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyład. 15-20 t na odl. do 1 km. 
grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)

267,8113 m3

Ilość:
Skarpa:
1,70 * 10,00 * 15,80 * 0,50  =  134,3000
Wykopy pod fundamenty
15,54 * 13,18 * 0,40  =  81,9269
12,70 * 4 * 0,70 * 0,90  =  32,0040
15,54 * 2 * 0,70 * 0,90  =  19,5804
Razem  =  267,8113

 1.4 KNR 0201 

0303-0200

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami 
samowyładowczymi, na odległość do 0,5 km - grunt kategorii III.

5,7316 m3

Ilość:
Wykopy pod fundamenty
12,70 * 4 * 0,70 * 0,10  =  3,5560
15,54 * 2 * 0,70 * 0,10  =  2,1756
Razem  =  5,7316

 1.5 KNR 0201 

0214-0200

Nakłady uzupełn. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu 
ponad 1km samochodami samowył. do 5t po terenie, drogach grunt, grunt 
kat. III, IV (b.i.nr8/96) - PRZYJĘTO 30 km

273,5429 m3

Ilość:
267,8113 + 5,7316  =  273,5429

Mnożniki: 
R = 30,00000 
M = 30,00000 
S = 30,00000 

 1.6 KNNR 0001 

0214-0301

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
obiektowych, rowów spycharkami 74kw/100km, zagęszczanie 
zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40cm,grunt I, II

58,9536 m3

Ilość:
Wykopy pod fundamenty
12,70 * 4 * 0,40 * 0,90 * 2  =  36,5760
15,54 * 2 * 0,40 * 0,90 * 2  =  22,3776
Razem  =  58,9536

 1.7 Analiza 

własna

Dodatek do materiału zasypania wykopów - zakup i dostawa pospółki 35,0000 t

Ilość:
35,0000
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 2 FUNDAMENTY+IZOLACJE

 2.1 KNR 0202 

1101-0701

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z pospółki do 
betonów zwykłych.

3,0646 m3

Ilość:
12,70 * 0,70 * 0,10 + 15,54 * 0,70 * 0,10 * 2  =  3,0646

 2.2 KNR 0202 

1101-0100

Podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego i kruszywa 
naturalnego.

3,0646 m3

Ilość:
12,70 * 0,70 * 0,10 + 15,54 * 0,70 * 0,10 * 2  =  3,0646

 2.3 KNR 0202 

0202-0100

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości do 0,6 m. 8,7560 m3

Ilość:
12,70 * 0,50 * 0,40 + 15,54 * 0,50 * 0,40 * 2  =  8,7560

 2.4 KNR 0202 

0204-0300

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości do 2,5 m3. 0,5760 m3

Ilość:
1,20 * 1,20 * 0,40  =  0,5760

 2.5 KNR 0202 

0290-0100

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, gładkimi do 7 mm.

0,0068 t

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,54 * 2 )  * 0,25 * 1,50 * 0,222 * 0,001  =  0,0068

 2.6 KNR 0202 

0290-0201

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm.

0,2908 t

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,54 * 2 )  * 4 * 0,888 / 1000  =  0,2908

 2.7 NNRNKB 

0202 

0618-0100

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 40,9400 m2

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,54 * 2 )  * 0,50  =  40,9400

 2.8 KNR 0202 

0603-0900

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

212,8880 m2

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,54 * 2 )  * 1,30 * 2  =  212,8880

 2.9 KNR 0202 

0603-1000

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

212,8880 m2

Ilość:
212,8880

 2.10 KNR 0901 

0104-0200

Murowanie ścian fundamentowych z bloczków SILKA E24S 333x199x240 59,7060 m2

analogia

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,54 )  * 0,90  =  59,7060

 2.11 KNR 0202 

0901-0100

Wykonanie rapówki ścian fundamentowych 59,7060 m2

analogia

Ilość:
59,7060

 2.12 NNRNKB 

0202 

0618-0100

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy 
zgrzewalnej

59,7060 m2

Ilość:
59,7060

 2.13 KNR 0202 

0609-0800

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na 
lepiku bez siatki metal., gr. izolacji 5 cm, płyty styropianowe typu SILVER 
fundament, kolor pomarańczowy, odporne na działanie wilgoci

59,7060 m2

Ilość:
59,7060

 2.14 KNRw 0202 

0604-0800

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych - folia kubełkowa 59,7060 m2
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analogia

Ilość:
59,7060
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 3 POSADZKA PIWNICY

 3.1 POMIESZCZENIE GARAŻU PG

 3.1.1 KNRw 0202 

1103-0100

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

24,3150 m3

Ilość:
( 38,9 + 61,50 + 61,70 )  * 0,15  =  24,3150

 3.1.2 KNRw 0202 

1101-0300

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - 
B15

16,2100 m3

Ilość:
( 38,9 + 61,50 + 61,70 )  * 0,10  =  16,2100

 3.1.3 KNR 0915 

0301-0200

Izolacje powierzchni poziomych - podłoża betonowe na gruncie, z papy 
Fundament Szybki Profil SBS

170,2050 m2

Ilość:
( 38,9 + 61,5 + 61,70 )  * 1,05  =  170,2050

 3.1.4 KNRw 0202 

0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian dach/podłoga o 
wytrzymałości na obc. min. 1,2t/m2, gr. 50mm

162,1000 m2

Ilość:
38,90 + 61,5 + 61,70  =  162,1000

 3.1.5 KNRw 0202 

0606-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 
- poziome podposadzkowe - folia PE 0,2 mm

162,1000 m2

Ilość:
162,10 = 162,1000

 3.1.6 KNRw 0202 

1101-0300

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - 
BETON B20

9,7260 m3

Ilość:
162,10 * 0,06  =  9,7260

 3.1.7 KNRu 0202 

1125-0100

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2, grubość podkładów 8cm.  
(Biuletyn VI Orgbud Warszawa)

162,1000 m2

Ilość:
38,90 + 61,50 + 61,70  =  162,1000

 3.1.8 KNRw 0202 

1116-0700

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką 
stalową

158,3000 m2

Ilość:
158,30 = 158,3000

 3.1.9 NNRNKB 

0202 

1134-0100

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

158,3000 m2

Ilość:
158,30 = 158,3000

 3.1.10 Analogia: 

NNRNKB 

0202 

2805-0500

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o 
pow.do 10 m2 - PŁYTKI KLINKIEROWE

166,2150 m2

Ilość:
158,30 * 1,05  =  166,2150

 3.2 PODŁOGA NA GRUNCIE P1 - MAGAZYN

 3.2.1 KNRw 0202 

1103-0100

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

3,3300 m3

Ilość:
22,20*0,15 = 3,3300

 3.2.2 KNRw 0202 

1101-0300

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - 
B10

2,2200 m3

Ilość:
22,20*0,10 = 2,2200
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 3.2.3 KNR BC02 

0301-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniająca z zaprawy uszczelniającej 
AQUAFIN 2K na powierzchniach narażonych na działanie wilgoci 
gruntowej, powierzchnia pozioma, grubość warstwy 2,00 mm

23,3100 m2

Ilość:
22,20 * 1,05  =  23,3100

 3.2.4 KNRw 0202 

0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian dach/podłoga o 
wytrzymałości na obc. min. 1,2t/m2, gr. 100mm

22,2000 m2

Ilość:
22,20 = 22,2000

 3.2.5 KNRw 0202 

0606-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 
- poziome podposadzkowe - folia PE 0,2 mm

23,3100 m2

Ilość:
22,20 * 1,05  =  23,3100

 3.2.6 KNRu 0202 

1125-0100

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2, grubość podkładów 8cm.  
(Biuletyn VI Orgbud Warszawa)

22,2000 m2

Ilość:
22,20 = 22,2000

 3.2.7 KNRw 0202 

1116-0700

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką 
stalową

22,2000 m2

Ilość:
22,20 = 22,2000

 3.2.8 NNRNKB 

0202 

1134-0100

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

22,2000 m2

Ilość:
22,20 = 22,2000

 3.2.9 Analogia: 

NNRNKB 

0202 

2805-0500

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o 
pow.do 10 m2 - PŁYTKI KLINKIEROWE

23,3100 m2

Ilość:
22,20 * 1,05  =  23,3100
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 4 ŚCIANY PIWNICY

 4.1 KNR 0901 

0104-0200

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 lub równoważne 197,5050 m2

Ilość:
( 12,70 * 3 + 15,30 * 2 + 4,00 )  * 3,15 -  ( 3,00 * 2,90 * 3 + 0,90 * 2,00 * 3
)   =  197,5050

 4.2 KNR 0901 

0105-0200

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 lub równoważne 15,3090 m2

Ilość:
4,86*3,15 = 15,3090

 4.3 KNR 0202 

0126-0100

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

9,0000 szt.

Ilość:
9,0000

 4.4 KNR 0202 

0126-0200

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

3,0000 szt.

Ilość:
3,0000

 4.5 KNR 0202 

0126-0500

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych, 
typ L19

30,6000 m

Ilość:
1,20 * 2 * 9 + 1,50 * 2 * 3  =  30,6000

 4.6 Analogia: 

KNR 0202 

0122-0500

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych na 1 m kanału. - 
komin wentylacyjny

4,0500 m

Ilość:
4,0500

 4.7 KNR 0401 

0313-0200

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek - PRZEJŚCIE DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

0,1875 m3

Ilość:
1,50 * 0,25 * 0,50  =  0,1875

 4.8 KNR 0401 

0313-0400

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł.dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych do i np 180 mm

4,5000 m

Ilość:
1,50*3 = 4,5000

 4.9 KNR 0401 

0329-0300

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości 
ponad 1/2 cegły,na zaprawie wapiennej lub cementowo  wapiennej

0,9450 m3

Ilość:
0,90 * 2,10 * 0,50  =  0,9450

 4.10 KNR 0202 

0208-0100

Słupy żelbetowe prostokątne, o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 6 m/m2.

0,2531 m3

Ilość:
4,05 * 0,25 * 0,25  =  0,2531

 4.11 KNR 0202 

0218-0200

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm. 1,1250 m2

Ilość:
1,25*0,90 = 1,1250

 4.12 KNR 0202 

0290-0100

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, gładkimi do 7 mm.

0,0002 t

Ilość:
4,05 * 0,20 * 0,90 * 0,222 * 0,001  =  0,0002

 4.13 KNR 0202 

0290-0201

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami 
stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8 do 14 mm.

0,0400 t

Ilość:
4,05 * 4 * 0,888 / 1000 +  ( 9 * 2,00 + 12 * 0,90 )  * 0,888 / 1000  =  
0,0400
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 5 STROP NAD PIWNICĄ

 5.1 KNRw 0202 

0242-0600

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompą, 
pozostałych materiałów żurawiem

9,1575 m3

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,30 * 2 )  * 0,25 * 0,45  =  9,1575

 5.2 KNRw 0202 

0259-0200

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
żebrowane

0,2891 t

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,30 * 2 )  * 4 * 0,888 * 0,001  =  0,2891

 5.3 KNRw 0202 

0259-0100

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
gładkie

0,0043 t

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,30 * 2 )  * 0,20 * 1,20 * 0,222 * 0,001  =  0,0043

 5.4 NNRNKB 

0202 

0230-i000

[KOD NORMA: NNRNKB 202 0230i-03]
(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 
II, TERIVA III o rozstawie 45 cm o rozpiętości 6.0-7.2 m - transport 
materiałów wyciągiem

185,1000 m2

...KI STROPOWE Z KERAMZYTU
analogia

Ilość:
61,70*3 = 185,1000
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 6 ŚCIANY PARTERU

 6.1 KNR 0901 

0104-0200

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 lub równoważne 211,5420 m2

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,30 * 2 )  * 3,15 -  ( 2,46 * 1,80 * 6 + 1,50 * 1,80 * 3 + 1,20
* 2,00 * 2 + 0,90 * 2,00 * 3 )   =  211,5420

 6.2 KNR 0202 

0126-0100

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

12,0000 szt.

Ilość:
12,0000

 6.3 KNR 0202 

0126-0200

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

5,0000 szt.

Ilość:
5,0000

 6.4 KNR 0202 

0126-0500

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych, 
typ L19

27,0000 m

Ilość:
1,50 * 2 * 3 + 1,80 * 2 * 3 + 1,20 * 2 * 3  =  27,0000

 6.5 Analogia: 

KNR 0202 

0122-0500

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych na 1 m kanału. - 
komin wentylacyjny

12,1500 m

Ilość:
4,05*3 = 12,1500

 6.6 KNR 0401 

0313-0200

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek - PRZEJŚCIE DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

0,2250 m3

Ilość:
1,80 * 0,25 * 0,50  =  0,2250

 6.7 KNR 0401 

0313-0400

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł.dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych do i np 180 mm

5,4000 m

Ilość:
1,80*3 = 5,4000

 6.8 KNR 0401 

0329-0300

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości 
ponad 1/2 cegły,na zaprawie wapiennej lub cementowo  wapiennej

1,2600 m3

Ilość:
1,20 * 2,10 * 0,50  =  1,2600

 6.9 NNRNKB 

0202 

2024-0100

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych Rigips na pojedynczych 
rusztach metalowych, dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50 - 
Biuletyn ORGBUD część XI

20,9475 m2

Ilość:
( 3,40 + 1,30 + 1,95 )  * 3,15  =  20,9475

 6.10 NNRNKB 

0202 

2024-0300

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych Rigips na pojedynczych 
rusztach metalowych, dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - 
Biuletyn ORGBUD część XI

96,0435 m2

Ilość:
( 5,00 * 2 + 4,86 * 3 + 5,91 )  * 3,15  =  96,0435

 6.11 KNR 0202 

0613-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt 
układanych na sucho, jedna warstwa. - WYPEŁNIENIE ŚCIANY GK GR. 
50 mm

20,9475 m2

Ilość:
20,9475

 6.12 KNR 0202 

0613-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt 
układanych na sucho, jedna warstwa. - WYPEŁNIENIE ŚCIANY GK GR. 
100 mm

96,0435 m2

Ilość:
96,0435
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 7 STROPODACH I DACH

 7.3 PRZEBUDOWA DACHU

 7.3.1 KNR 0404 

0507-0200

Rozebranie pokryćia dachowego z dachówek karpiowka   pokrycie 
podwojone

52,5800 m2

Ilość:
28,86 + 11,86 * 2  =  52,5800

Mnożniki: 
R = 0,95500 

 7.3.2 KNR 0404 

0403-0400

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 52,5800 m2

Ilość:
28,86 + 11,86 * 2  =  52,5800

Mnożniki: 
R = 0,95500 

 7.3.3 Analogia: 

KNR 0202 

0403-0100

Więźby dachowe o układzie jętkowym, ze ścianą kolankową z tarcicy 
nasyconej, pokrycie dachu płytami azbestowo cementowymi, więźba o 
rozpiętości 7,50 m. - ELEMENTY PRZEBUDOWANE

52,5800 m2

Ilość:
28,86 + 11,86 * 2  =  52,5800

 7.3.4 KNR 0202 

0410-0300

Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, ołacenie połaci
dachowych łatami 38 x 50 mm, rozstaw łat 16 cm do 24 cm.

52,5800 m2

Ilość:
28,86 + 11,86 * 2  =  52,5800

 7.3.5 KNR 0202 

0504-0400

Pokrycie dachów w koronkę, dachówką ceramiczną karpiówką. 52,5800 m2

Ilość:
28,86 + 11,86 * 2  =  52,5800

 7.3.6 KNR 0202 

0613-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt 
układanych na sucho, jedna warstwa.

52,5800 m2

Ilość:
28,86 + 11,86 * 2  =  52,5800

 7.3.7 KNR 0202 

0607-0200

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej
izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, itp.  -membrana 
dachowa

52,5800 m2

Ilość:
28,86 + 11,86 * 2  =  52,5800

 7.4 STROPODACH

 7.4.1 KNRw 0202 

0242-0600

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompą, 
pozostałych materiałów żurawiem

9,1575 m3

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,30 * 2 )  * 0,25 * 0,45  =  9,1575

 7.4.2 KNRw 0202 

0259-0200

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
żebrowane

0,2891 t

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,30 * 2 )  * 4 * 0,888 * 0,001  =  0,2891

 7.4.3 KNRw 0202 

0259-0100

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
gładkie

0,0043 t

Ilość:
( 12,70 * 4 + 15,30 * 2 )  * 0,20 * 1,20 * 0,222 * 0,001  =  0,0043

 7.4.4 NNRNKB 

0202 

0230-i000

[KOD NORMA: NNRNKB 202 0230i-03]
(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 
II, TERIVA III o rozstawie 45 cm o rozpiętości 6.0-7.2 m - transport 
materiałów wyciągiem

185,1000 m2

...KI STROPOWE Z KERAMZYTU
analogia

Ilość:
61,70*3 = 185,1000

 7.4.5 KNR 0901 

0104-0200

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 lub równoważne 54,1100 m2
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Ilość:
15,30 * 1,30 + 12,70 * 1,30 + 12,70 * 0,70 + 4,41 * 2  =  54,1100

 7.4.6 KNRw 0202 

0606-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 
- poziome podposadzkowe - folia PE 0,2 mm

195,8800 m2

Ilość:
195,8800

 7.4.7 KNR 0202 

0120-0600

Ścianki działowe ażurowe, o grubości 1/2 cegły. 22,0500 m2

Ilość:
4,41*5 = 22,0500

 7.4.8 KNR 0202 

0613-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt 
układanych na sucho, jedna warstwa.

195,8800 m2

Ilość:
195,8800

 7.4.9 KNR 0202 

0613-0400

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt 
układanych na sucho, każda następna warstwa.

195,8800 m2

Ilość:
195,8800

 7.4.10 KNR 0202 

0217-0100

Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych, żelbetowych 
korytkowych zamkniętych.

195,8800 m2

Ilość:
195,8800

 7.4.11 KNR 0914 

0102-0300

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papami  o grubości 9,1 mm, z gwarancją 
40 lat

195,8800 m2

Ilość:
195,8800

 7.4.12 KNR 0914 

0302-0101

Obróbki dekarskie dwuwarstwowe wykonane papą wierzchniego krycia 
Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej 
powierzchni: podpórek (sztyc) słupów, uchwytów, odgromników, kominków
wentylacyjnych itp.

8,0000 szt.

Ilość:
8,0000

 7.4.13 Analogia: 

KNR 0202 

0122-0500

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych na 1 m kanału. - 
komin wentylacyjny

12,5000 m

Ilość:
2,50*5 = 12,5000

 7.4.14 KNR 0202 

0507-0200

Różne obróbki z blachy z cynku, grubości 0,55 mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm.

51,6900 m2

Ilość:
Obróbki papy:
15,60 * 0,50 + 12,70 * 0,50 * 2 + 0,52 * 6 * 0,25 + 0,24 * 8 * 0,25 + 0,36 *
2 * 0,25  =  21,9400
Ogniomury:
 ( 15,60 + 12,70 )  * 0,50  =  14,1500
Gzyms:
15,60 * 1,00  =  15,6000
Razem  =  51,6900

 7.4.15 KNR 0202 

0507-0301

Elementy krawędzi balkonów i loggii z blachy z cynku, grubości 0,60 mm. 7,0750 m2

Ilość:
( 15,60 + 12,70 )  * 0,25  =  7,0750

 7.4.16 KNR 0202 

0509-0301

Rynny dachowe z blachy cynkowej, grubości 0,60 mm, półokrągłe o 
średnicy 12 cm.

15,6000 m

Ilość:
15,60 = 15,6000
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 8 POSADZKA PARTER

 8.1 KNR BC02 

0301-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniająca z zaprawy uszczelniającej 
AQUAFIN 2K na powierzchniach narażonych na działanie wilgoci 
gruntowej, powierzchnia pozioma, grubość warstwy 2,00 mm

20,5850 m2

Ilość:
( 5,20 + 3,70 + 9,00 )  * 1,15  =  20,5850

 8.2 KNRw 0202 

0608-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian dach/podłoga o 
wytrzymałości na obc. min. 1,2t/m2, gr. 100mm

179,7000 m2

Ilość:
5,20 + 3,70 + 9,00 + 9,30 + 13,60 + 23,00 + 61,70 + 29,50 + 24,70  =  
179,7000

 8.3 KNRw 0202 

0606-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 
- poziome podposadzkowe - folia PE 0,2 mm

197,6700 m2

Ilość:
179,70 * 1,10  =  197,6700

 8.4 KNRu 0202 

1125-0100

Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2, grubość podkładów 8cm.  
(Biuletyn VI Orgbud Warszawa)

179,7000 m2

Ilość:
179,70 = 179,7000

 8.5 KNRw 0202 

1116-0700

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką 
stalową

179,7000 m2

Ilość:
179,70 = 179,7000

 8.6 NNRNKB 

0202 

1134-0100

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

179,7000 m2

Ilość:
179,70 = 179,7000

 8.7 NNRNKB 

0202 

2805-0500

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o 
pow.do 10 m2

179,7000 m2

Ilość:
179,7000

 8.8 NNRNKB 

0202 

2809-0400

Cokoliki  z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25 na zaprawie 
klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2. (Biuletyn 
VI Orgbud Warszawa)

141,2900 m

Ilość:
12,70 * 2 + 6,10 * 3 + 4,86 + 9,96 * 2 + 6,50 + 4,85 * 6 + 1,30 * 2 + 3,40 *
4 + 2,91 + 1,90 + 2,80 + 3,46 + 4,09 + 1,95 * 3  =  141,2900
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 9 TYNKI I OKŁADZINY

 9.1 KNRw 0202 

0804-0100

Tynki zwykłe IV kategorii, ścian płaskich i słupów, wykonywane 
mechanicznie

563,2080 m2

Ilość:
Piwnica:
 ( 4,86 * 8 + 4,00 * 2 + 12,70 * 4 )  * 3,15 -  ( 3,00 * 2,90 * 3 + 0,90 * 2,00 
* 3 )   =  276,1920
Parter:
 ( 4,86 * 6 + 12,70 * 6 )  * 3,15 -  ( 0,90 * 2,00 * 3 + 1,20 * 2,00 * 2 + 1,50 
* 1,80 * 3 + 2,46 * 1,80 * 6 )   =  287,0160
Razem  =  563,2080

 9.2 KNRw 0202 

0804-0200

Tynki zwykłe IV kategorii, stropów i podciągów, wykonywane 
mechanicznie

369,6000 m2

Ilość:
Piwnica:
61,7 * 2 + 22,20 + 38,90  =  184,5000
Parter:
61,70 * 3  =  185,1000
Razem  =  369,6000

 9.3 NNRNKB 

0202 

1134-0201

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI 
GRUNT".  (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

680,1980 m2

Ilość:
Piwnica:
 ( 4,86 * 8 + 4,00 * 2 + 12,70 * 4 )  * 3,15 -  ( 3,00 * 2,90 * 3 + 0,90 * 2,00 
* 3 )   =  276,1920
Parter:
 ( 4,86 * 6 + 12,70 * 6 )  * 3,15 + 20,95 + 96,04 -  ( 0,90 * 2,00 * 3 + 1,20 
* 2,00 * 2 + 1,50 * 1,80 * 3 + 2,46 * 1,80 * 6 )   =  404,0060
Razem  =  680,1980

 9.4 NNRNKB 

0202 

1134-0101

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI 
GRUNT".  (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

369,6000 m2

Ilość:
Piwnica:
61,7 * 2 + 22,20 + 38,90  =  184,5000
Parter:
61,70 * 3  =  185,1000
Razem  =  369,6000

 9.5 KNRw 0202 

1510-0100

Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich 
farbą emulsyjną.

1 049,7980 m2

Ilość:
680,198 + 369,60  =  1 049,7980

 9.6 NNRNKB 

0202 

0837-0400

Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2  płytkami glazurowanymi o 
wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "atlas" (OrgbudWarszawa)

106,1000 m2

Ilość:
( 3,39 * 4 + 1,55 * 2 + 1,11 * 2 + 2,50 * 2 + 1,30 * 2 + 0,91 * 2 + 0,94 + 
1,93 * 3 + 2,25 * 2 + 4,85 * 2 + 1,91 * 2 )  * 2,00  =  106,1000

 9.7 NNRNKB 

0202 

0837-0100

Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2  płytkami glazurowanymi o 
wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej "atlas" (OrgbudWarszawa) - 
fartuch w pom. socj.

6,8750 m2

Ilość:
( 4,85 + 0,70 * 2 )  * 1,10  =  6,8750

 9.8 KNP 0002 

0114-0100

Obsadzenie kratki wentylacyjnej w gotowych otworach w ścianie z cegły 14,0000 szt.

Ilość:
14,0000
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 10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

 10.1 KNNR 0002 

1106-0300

Bramy garażowe podnoszone mechanicznie 26,1000 m2

Ilość:
3,00 * 2,90 * 3  =  26,1000

 10.2 KNNR 0002 

1104-0100

Ościeżnice stalowe 12,0000 szt.

Ilość:
12,0000

 10.3 KNNR 0002 

1103-0100

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone 21,6000 m2

Ilość:
0,90 * 2,00 * 12  =  21,6000

 10.4 KNRw 0202 

1040-0100

Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe - DRZWI P.POŻ 3,6000 m2

Ilość:
0,90 * 2,00 * 2  =  3,6000

 10.5 KNRw 0202 

1040-0200

Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe - DRZWI P.POŻ 2,4000 m2

Ilość:
1,20*2,00 = 2,4000

 10.6 KNRw 0202 

1040-0200

Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe 2,4000 m2

Ilość:
1,20*2,00 = 2,4000

 10.7 KNNR 0003 

0701-0400

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - WITRYNY 
P.POŻ

3,3800 m2

Ilość:
0,41 * 2 + 2,56  =  3,3800

 10.8 KNRw 0202 

1018-0101

Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 3,2400 m2

Ilość:
0,60 * 1,20 * 3 + 0,60 * 0,60 * 3  =  3,2400

 10.9 KNRw 0202 

1018-0201

Okna o powierzchni do 1,0m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 5,4000 m2

Ilość:
0,90 * 1,00 * 6  =  5,4000

 10.10 KNRw 0202 

1018-0401

Okna o powierzchni ponad 1,50m2 z kształtowników z wysokoudarowego 
PCW

34,6680 m2

Ilość:
2,46 * 1,80 * 6 + 1,50 * 1,80 * 3  =  34,6680

 10.11 KNRw 0202 

1038-0100

Montaż rolet kompletnych z listew Pu-55. 43,3080 m2

Ilość:
3,24 + 5,40 + 34,668  =  43,3080

 10.12 KNRw 0202 

1038-0200

Mechanizm do rolet 21,0000 szt.

Ilość:
21,0000

 10.13 KNNR 0002 

0302-0700

Podokienniki wewnętrzne 30,3000 m

Ilość:
0,70 * 6 + 1,00 * 6 + 1,60 * 3 + 2,55 * 6  =  30,3000
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 11 ELEWACJA

 11.1 KNR 0929 

0201-0600

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek, przy 
powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina potrójna - ROZBIÓRKA 
ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA

41,4015 m2

Ilość:
4,69 * 3,87 + 3,46 * 6,72  =  41,4015

 11.2 KNR 0023 

2615-0100

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej Roker, docieplenie 
ścian z gazobetonu, przy użyciu ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

74,8496 m2

Ilość:
4,69 * 3,87 + 3,46 * 6,72 + 4,48 * 3,80 + 2,31 * 7,11  =  74,8496

 11.3 KNR 0023 

2614-0100

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i 
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

339,2100 m2

Ilość:
112,62 + 65,80 + 39,87 + 89,16 + 31,76  =  339,2100

 11.4 KNRw 0202 

0919-0100

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian 136,6000 m2

Ilość:
11,45 + 32,88 + 1,67 + 56,55 + 34,05  =  136,6000

 11.5 Analiza 

własna: BCO 

0215 

2141--M-2

Gzyms z poliuretanu 43,5100 mb

Ilość:
3,92 * 6 + 4,29 * 2 + 3,94 * 2 + 3,53  =  43,5100

 11.6 KNR 0202 

0511-0201

Rury spustowe z blachy cynkowej, grubości 0,60 mm, okrągłe o średnicy 10
cm.

12,3200 m

Ilość:
6,16*2 = 12,3200

 11.7 KNNR 0002 

1802-0100

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, elementy 
grubości 4 cm i szerokości do 30 cm

1,0000 m

Ilość:
1,0000
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 12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 12.1 KNR 0231 

0101-0100

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, 
głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV

264,6500 m2

Ilość:
264,6500

 12.2 KNR 0231 

0101-0200

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, 
dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu I do IV

264,6500 m2

Ilość:
264,6500

Mnożniki: 
R = 4,00000 
M = 4,00000 
S = 4,00000 

 12.3 Opłata 

wysypiskowa

Wywóz urobku na miejsce składowania, utylizacja 158,7900 m3

Miejsce wywozu urobku w kwesti wykonawcy

Ilość:
264,65 * 0,60  =  158,7900

 12.4 KNR 0231 

0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

264,6500 m2

Ilość:
264,6500

 12.5 KNR 0231 

0104-0500

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, 
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

264,6500 m2

Ilość:
264,6500

 12.6 KNR 0231 

0114-0500

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm

264,6500 m2

Ilość:
264,6500

 12.7 KNR 0231 

0114-0700

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm

264,6500 m2

Ilość:
264,6500

 12.8 KNR 0231 

0105-0700

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3-5 cm 
grubość warstwy po zagęszczeniu, średnio 4 cm

264,6500 m2

Ilość:
264,6500

 12.9 KNR 0231 

0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

46,0000 m2

Ilość:
46,0000

 12.10 Analogia: 

KNR 0231 

0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - PŁYTY AŻUROWE

220,0000 m2

Ilość:
220,0000

 12.11 KNR 0231 

0401-0200

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w 
gruncie kat.III-IV

42,1900 m

Ilość:
8,60 + 15,55 + 3,92 + 1,75 * 2 + 10,62  =  42,1900

 12.12 KNR 0231 

0402-0300

Ława pod krawężniki betonowa zwykła 5,0628 m3

Ilość:
42,19 * 0,30 * 0,40  =  5,0628

 12.13 KNR 0231 

0403-0200

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce 
piaskowej

42,1900 m

Ilość:
42,1900
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 12.14 KNR 0202 

0218-0100

Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, nakłady 
na 1 m3 betonu. - schody terenowe

25,9325 m3

Ilość:
( 65,98 + 25,50 + 12,25 )  * 0,25  =  25,9325




































