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Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,  nazwy  
oraz kody: 
 
 grupa robót: 45000000-7 - Roboty budowlane 
 
Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oznaczono kodami 
następujące roboty:  
 
 45110000-1    Roboty rozbiórkowe 
 45452000-0    Zewnętrzne czyszczenie budynków 
 45453100-8    Roboty renowacyjne  
 45453000-7    Remont i konserwacja elewacji    
 45262100-2    Rusztowania  
 45262600-7    Różne specjalne roboty budowlane 
 45262690-4    Remont starych budynków 
 45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45450000-6    Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 45454100-5    Odnawianie 
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ST B-00 Wymagania ogólne 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru prac konserwatorskich i konserwatorsko-budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania. SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte do prac oraz ich zgodność z Programem Prac 
Konserwatorskich. SST i poleceniami Inżyniera. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz z ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Program Prac Konserwatorskich oraz SST. 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do jego zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie utrzymywać w razie konieczności urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia oraz wszelkie środki niezbędne do ochrony robót. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się że jest włączony w cenę kontraktową. 

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

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. 

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

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas   realizacji   robót   Wykonawca   będzie   przestrzegał   przepisów   dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Zastosowanie materiałów. 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego własnościom użytkowym i 
przeznaczeniu, to jest jeśli ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 
wymagań podstawowych. Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) wyroby budowlane mogą być wprowadzone 
do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich 
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał 
krajową deklarację zgodności z. dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności 
i oznakował wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
  

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków umowy zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.   

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Programem Prac 
Konserwatorskich, wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zastosowane metody wykonania robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
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Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach opartych w umowie 
(kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier 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 Inżyniera będą 
wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
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 Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 
b) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
d) BHP 
e) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
f)     wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

poszczególnych elementów Robót 
g) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  

wykonywanych robót b)część szczegółową opisującą dla każdego 
asortymentu Robót: 

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

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 kontrole Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 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. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 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 
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przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

i) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

j) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną a w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 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 imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 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 Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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k) Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
l) Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
m) Uzgodnienie   przez   Inżyniera   programu   zapewnienia jakości   i harmonogramów Robót. 
n) Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
o) Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach 
p) Uwagi i polecenia Inżyniera 
q) Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
r) Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót 
s) Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
t) Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

Zgodność  rzeczywistych   warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji Projektowej 
Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót 
Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał 

Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  w  Dzienniku  Budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1, następujące dokumenty: 
u) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
v) Protokół przekazania Terenu Budowy 
w) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
x) Protokóły odbioru Robót 
y) Protokóły narad i ustaleń 
z) Korespondencję na budowie 

3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu 
na życzenie zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Programem 
Prac Konserwatorskich i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) Odbiorowi częściowemu 
c) Odbiorowi ostateczny 
d) Odbiorowi końcowemu 

8.1. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do   odbioru   ostatecznego   
będzie   stwierdzona   przez   Wykonawcę   bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do 
cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.



 
ST B-01 Roboty rozbiórkowe 
 
Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z rozbiórką elementów budowlanych określonych w programie prac 
konserwatorskich.   
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

Określenia podstawowe 

Określenia   i   nazewnictwo   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   SST   są  zgodne   z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia 
jest obowiązany. 
 
 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych następujących elementów w niżej 
wymienionych zakresach: 
 -    demontaż  obiektów tymczasowych i pomocniczych 
-     skucie odparzonych tynków ze ścian  
-     demontaż elementów   zgodnie z programem prac konserwatorskich  
-     demontaż elementów metalowych i stolarki do remontu  
 -    załadunek ręczny i wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi i skrzyniowymi.  
        
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymaganiach 
ogólnych” 
 
Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem    
zapewniającym    spełnienie    wymogów   jakościowych,    ilościowych    i    wymogów bezpieczeństwa. 
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych 
elementów. 
Wykonawca jest  zobowiązany   do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt i  narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,  eksploatowane i  obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności.  Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 
działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 
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osoby. 
 
 
Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie  gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać 
gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 
ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. 
 
Wykonanie robót 
 Prace rozbiórkowe wykonywać wyłącznie ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów 
historycznych np. śladów przemurowań lub wymalowań wewnętrznych , elementów gzymsów 
lub przedmiotów o charakterze zabytkowym (np. przy demontażach posadzek) - należy 
wstrzymać prace i wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór 
inwestorski.   

Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb   prac   rozbiórkowych   
i   oznakować  tablicami   ostrzegawczymi.   Generalny  Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie  inne  postanowienia,  które  Wykonawca uzna  za przydatne,  będą podejmowane  w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem 

Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr  47  poz.   
401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i   higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych 
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do   poziomu.   
Gromadzenie   gruzu   na   stropach,   balkonach,   klatkach   schodowych   i   innych konstrukcyjnych częściach 
obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać 
wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m - od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 
1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym    

Doprowadzenie placu budowy do porządku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 
okoliczne. 
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- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

- Wykonawca  odpowiada  za wszelkie   szkody  powstałe  z jego  winy  w  budynkach  i  na okolicznych 
terenach. 

- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich 
szkód znanych w momencie odbioru robót. 

Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu 
na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. Papa będzie wywożona w miarę postępowania 
robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie 
budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska i utylizowana. 
 
Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu 
 
Jednostka obmiaru 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych   zawartych   w   niniejszej    szczegółowej    specyfikacji    technicznej    i    projekcie 
wykonawczym. 
Jednostkami   obmiarowymi   dla   rozbiórek   jest   1    kpl.   wykonanych   robót   rozbiórkowych 
obejmujących poszczególne elementy wymienione w niniejszej specyfikacji 
 
Odbiór robót 
 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebranych przez Inżyniera mierzone w  
odpowiednich jednostkach.  
 
Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

- 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 dnia 19 marca 2003r. 
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ST B-02   Prace konserwatorskie    
 
Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych przy realizacji zadania dla robót konserwatorskich w budynku wg programu prac 
konserwatorskich. 
 
Zakres robót konserwatorskich:  
1. Wątki ceglane i wątki kamienne 
2. Kamienne detale architektoniczne 
3. Powierzchnie tynkowe gładkie i tynkowy detal architektoniczny 
4. Elementy dekoracji z zapraw tynkarskich 
5. Elementy ciesielskie 
6. Elementy stolarki okiennej i drzwiowej 
7. Elementy metalowe 
 
 
Materiały do konserwacji - należy stosować preparaty np.  firm Remmers, 
Sto Ispo, Coverax, Deitermann , Schomburg lub równorzędne 
 
· Kwas fluorowodorowy o stężeniu 1-1,5% do zmycia czarnych nawarstwień 
powierzchniowych lub gotowe preparaty tj. Covexsan firmy Coverax lub Alkutex 
Fasadenreniger Paste firmy Remmers 
· Funcosil KSE 300 lub Funcosil OH - preparaty oparte na estrach etylowych 
kwasu krzemowego do silnego wzmocnienia zniszczonych przez czynniki 
atmosferyczne wszystkich mineralnych podłoży (kamień , cegła,tynki wapiennocementowe, 
beton 
· Lichenicida 246 prod. Bresciani lub Preventol R-80 – wodny preparat do 
dezynfekcji podłoża zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony. Służy 
do niszczenia istniejących mikroorganizmów i zabezpiecza przed ich inwazją 
· Sto-Rissfuller fein – zaprawa elastoplastyczna organiczna masa do wypełnienia 
rys w szczególności rys konstrukcyjnych, jako element naprawy wraz z 
późniejszymi warstwami kryjącymi, również do całopowierzchniowego 
nakładania lub szlamowania porysowanej powierzchni 
· TWM Tubag Trass-Werksteinmortel - wapienno-trasowa zaprawa murarska 
do układania cegieł i kamieni oraz wypełniania większych ubytków w murach oraz 
do montażu fleków kamiennych 
· Tubag NSR 0,4 Natur Sandstein und Restauriermortel f-my Sto Ispo-zaprawa 
mineralna do wypełnienia powierzchniowego szczelin dopasowana kolorem do 
kamieni 
· Bohrlochsuspension f-my Remmers- sucha mieszanka dobrej rozpływności i 
zdobności pęcznienia do wypełnienia pustek i luźnych wypełnień zaprawy w 
murze 
· Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel- zaprawa trasowa do spoinowania 
kamieni, cegieł 
· Tubag Trass Pflasterfugenmortel – specjalna zawierająca tras elastyczna 
zaprawa fugowa o bardzo wysokiej wytrzymałości i odporności na działanie wody 
i mrozu, do spoinowania kamienia 
· Funcosil SNL f-my Remmers – preparat o wysokiej zawartości siloksanów do 
hydrofobizującej impregnacji porowatych podłoży mineralnych o większej 
nasiąkliwości (tynki, cegła, piaskowiec, beton komórkowy itp.) oraz materiałów 
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zawierających dodatki polistyrenu; stężona mikroemulsja silikonowa na bazie 
mieszaniny silanów i siloksanów , posiada doskonałe zdolności penetracji przy 
zachowaniu wysokiej przepuszczalności pary wodnej (nie zamyka porów 
materiału). Zużycie zależnie od nasiąkliwości podłoża. 
· TubagTrass Vorspritzmortel WTA – obrzutka zawierająca spoiwo odporne na 
działanie soli, do wytwarzania pełnopowierzchniowego lub tylko częściowo 
kryjącego szprycu 
· Tubag Trass Kalk Porengrundputz WTA – jako podkład do tynku 
renowacyjnego, do wyrównania większych nierówności podłoża 
· Tubag Trass Kalk Sanierputz WTA –tynk renowacyjny o wysokiej porowatości i 
dyfuzji pary wodnej na pod łoza zawierające związki soli, wierzchnia 
hydrofobowa warstwa w systemie WTA 
· TKM Trass Kalk Maschinenleichtputz lekki tynk podkładowy wapiennotrasowy 
o dużej paroprzepuszczalności i niskim skurczu o wytrzymałości ok. 
3MPa, o wysokiej elastyczności i przyczepności do podłoża 
· Tubag Sanierhaftputz SHP - mineralna, elastyczna, hydrofobizowana wyprawa 
zawierająca mikrowłókna do wykonywania tynków nawierzchniowych barwionych 
w masie, szczególnie na stare podłoża o różnych powierzchniach 
· TZM Trass Zement Maschinenputz – cementowo-trasowy tynk cokołowy oraz 
do warstw izolacyjnych pod ziemia jako szczelny podkład wyrównawczy 
· Restauro Lasur i Restauro Fixativ firmy Keim -specjalny zestaw farb opartych 
na naturalnych mineralnych składnikach, hydrofobowe w wysokim stopniu 
przepuszczalne dla pary wodnej, przeznaczone do wykonywania laserunkowych 
powłok malarskich na historycznych elewacjach, zachowują pełną ochronę przed 
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 
· STW Stuckoplan spezial – lekkie zaprawy mineralne do wykonywania nowych 
oraz napraw ubytków starych profili w technice ciągniętej na elewacji 
· Remosol lub Skansol- preparat niepalny, o charakterystycznym zapachu i 
gęstości 1,2 g/cm3 do czyszczenia chemicznego z powierzchni stalowych, 
żeliwnych i ceramicznych farb i lakierów. Remosol dzięki gęstej konsystencji 
może być nanoszony na powierzchnie poziome, pionowe i trudnodostępne przy 
pomocy szpachli lub pędzla. Mechanizm działania Remosolu polega na 
przenikaniu preparatu w głąb pokrycia lakierowego lub malarskiego, oderwaniu 
go od podłoża i spęcznieniu. Napęczniała warstwa farby lub lakieru może być w 
prosty sposób usunięta za pomocą szpachli, szczotek stalowych lub strumieniem 
wody pod ciśnieniem 2-3 atm.; 
· Eurolan TG-2 – w technologii Deitermann środek gruntujący używany przed 
aplikacją materiałów uszczelniających lub klejeniem płytek 
· Superflex 1- w technologii Deitermann gotowy do użycia bezrozpuszczalnikowy 
, gęsty materiał uszczelniający, po nałożeniu i związaniu powstaje elastyczna 
powłoka uszczelniająca pod płytki 
· Superflex 50/3- w technologii Deitermann taśma uszczelniająca 
· Plastikol KM Flex – w technologii Deitermann wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa do płytek, o dużej odporności na wodę i mróz 
· Cerinol Flex- w technologii Deitermann uelastyczniona mrozo- i wodoodporna 
zaprawa do wypełnienia spoin 
· farba olejna do miniowania np. KORINA – do pierwszego malowania 
materiałów metalowych pod powłoki z emalii ftalowych, farb olejnych 
nawierzchniowych 
· Farba olejna do metalu -jako wierzchnia warstwa powłok wewnętrznych i 
zewnętrznych na podłożach pokrytych farbą przeciwrdzewną. 
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· Rozcieńczalniki- dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów 
· Cegła ceramiczna- w miejsca zniszczonych cegieł zabytkowych należy 
wstawić cegłę dopasowaną do istniejących pod względem wymiarów, 
właściwości wytrzymałościowych, koloru , spieku. Stosowane do budowy cegły 
ceramiczne winny spełniać wymagania PN-73/B-12011. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie mogą przekraczać +5mm i – 8mm na 
długości, +5mm na szerokości i + 5mm na grubości. Nasiąkliwość ciężarowa 
dla poszczególnych klas powinna wynosić nie więcej niż: 
-2 dla klasy 15 i 10 -20% 
-3 dla klasy 7,5 -22% 
-4 dla klasy 5 – nie określa się 
· Sintolegno - żywica poliestrowa z włóknem drzewnym do wypełniania ubytków 
drewna, dostępna z utwardzaczem nadtlenkiem kwasu benzoesowego 
· Sadolin extra – lakierobejca impregnujaca do drewna zabezpieczająca przed 
wilgocią i grzybami 
· Drewno- drewno użyte do konstrukcji więźby dachowej powinno odpowiadać 
wymaganiom aktualnych Polskich Norm. W konstrukcjach budowlanych należy 
stosować drewno sosnowe klasy jakości charakteryzującej się wytrzymałością na 
zginanie C30. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne 
powinna wynosić: 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – nie więcej niż 20% 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - nie więcej niż 23% 
- dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15% 
Drewno, tarcica dostarczona na budowę powinna być impregnowana metodą 
ciśnieniowo-próżniową środkami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną 
oraz wzmacniającymi odporność ogniową elementów drewnianych, 
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi. Przecięte na budowie elementy impregnować przez posmarowanie 
odpowiednim środkiem grzybobójczym. 
 
Można stosować materiały zamiennie w konsultacji z nadzorem konserwatorskim. 
Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające 
ich przydatność w budownictwie. 
 
Wykonanie robót konserwatorskich: 
 
 Elewacje zamku górnego i mury obronne 
  
1)Oczyszczenie ruin i ich otoczenia ze szkodliwej roślinności. Prace należy wykonać w 
porozumieniu z konserwatorem przyrody, gdyż część samosiejek, mogła osiągnąć wiek 
właściwy dla pomników przyrody. 
2) Zabezpieczenie szyjki korzennej przy użyciu herbicydów np. Roundup Energy 450 SL, 

Roundup 360 SL, Glyfos 360 SL. Zabieg powtórzyć nawet trzykrotnie. Stosować zgodnie z 
wskazaniami producenta i zachowaniem środków ostrożności. 
3) Oczyszczenie murów z naniesionej ziemi i powierzchniowego gruzu. Zabieg należy 
wykonać ręcznie z użyciem szczotek, noży itp. narzędzi. W miejscach gdzie wątek jest 
rozluźniony należy wyjąc poszczególne kamienie lub cegły, oczyścić, a następnie 
ponownie wmurować na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu. 
4) Konserwacja zachowanych reliktów tynków: 
• Wykonanie opasek z zaprawy wapienno-piaskowej w celu zabezpieczenia 
krawędzi zachowanych tynków. 
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• Wykonanie iniekcji z mikrowapna hydraulicznego Ledan TB 1 w miejscach 
odspojeń tynków, 
• W przypadku osłabienia spoiwa wzmocnienie strukturalne tynków z 
zastosowaniem preparatu np. KSE 100 i 300 f. Remmers, 
5) Wykonanie napraw konstrukcyjnych zgodnie z budowlanym projektem konserwatorskim. 
6) Uszkodzenia szkarp należy nadmurować przy użyciu materiału kamiennego na zaprawie 
wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu. Wszelkie nierówności i w których mogłaby 
gromadzić się woda należy wypełnić. Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy 
z dodatkiem hydrofobowym np. Fugenmortel (f. Remmers). 
7) Wszelkie pęknięcia muru należy skonsultować z konstruktorem i wykonać prace wg. jego 
wskazań i projektu. 
8) Mechaniczne usunięcie wadliwych uzupełnień - spoinowania zaprawą cementową oraz 
wykruszającej się zaprawy ze spoin w wątkach. Zaprawy należy usuwać poprzez ostrożne, 
ręczne odkuwanie młotkiem i przecinakiem. 
9) Oczyszczenie powierzchni wątku kamienno-ceglanego. Wybór metody należy poprzedzić 
próbami oraz dostosować do stanu zachowania obiektu. Proponuje się metodę termopary. 
10) Dezynfekcja powierzchni wątku i kamieniarki preparatem np. Grünbelag Entferner f. 
Remmer, Imprägnierung BFA f. Remmers lub Algicid f. Kaim (lub równoważnym). 
11) W miejscach występowania zasoleń proponuje się wykonać odsolenie metodą swobodnej 
migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z ligniny i wody). 
12) Wzmocnienie strukturalne najbardziej osłabionych partii wątku preparatem 
krzemoorganicznym KSE 100 i 300 f. Remmers lub równoważne. 
13) Uzupełnienie ubytków wątku należy wykonać materiałem tego samego gatunku w 
ograniczonym i niezbędnym zakresie. Wszelkie uzupełnienia należy wykonać materiałem 
o charakterze zabytkowym. Należy uzupełnić ubytki cegieł w węgarach okiennych 
(planowany montaż drewnianych okiennic) oraz ubytki kamienia przypór (ubytki te 
znacznie obniżają nośność przypór). Przemurowania wykonane ze współczesnej cegły 
należy wykuć i zastąpić cegłą historyczną. 
14) Uzupełnienie ubytków spoinowania: 
• W miejscach największego zasolenia spoinowanie wypełnić zaprawą 
magazynującą sole np. Sazspaicherputz (f. Remmers) 
• Zewnętrzną warstwę spoinowania należy opracować w sposób niezwykle staranny. 
Należy zadbać aby spoinowanie było szczelne i zabezpieczało mur przed 
niekorzystnym działaniem wody i umożliwiało jej odpływ. Spoiny należy 
wykonać z wapna dołowanego i piasku dodatkiem trasu. Spoinowanie na pełnić 
funkcje wyłącznie techniczną, nie zaleca się nadawania spoinom konkretnego 
kształtu. Należy wykonać badania składu zaprawy w celu lepszego dopasowania 
nowej spoiny. Pierwotne spoinowanie należy bezwzględnie zachować. 
15) Gruntowanie elewacji biobójczym preparatem np. BFA f. Remmers 
16) Hydrofobizacja wątku elewacji i obramień kamiennych preparatem krzemoorganicznym 
np. Funcosil SL f. Remmers lub równoważnym. 
 
Korony murów 
1) Uporządkowanie powierzchni korony muru: 
• usunięcie wszelkie naleciałości i nawarstwień (ziemia, roślinność itp.), 
• usunięcie zdegradowanej zaprawy wapienno-piaskowej, 
• usunięcie wszystkich zapraw cementowych i asfaltu, 
2) Dezynfekcja powierzchni korony murów preparatem np. Grünbelag Entferner f. Remmer, 
Imprägnierung BFA f. Remmers lub Algicid f. Kaim (lub równoważnym). 
3) Luźnie kamienie oraz cegły należy wyjąć i ponownie osadzić na zaprawie 
wapiennopiaskowej 
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z dodatkiem trasu w tym samym miejscu. 
4) Uzupełnienie ubytków wątku przy użyciu materiału kamiennego na zaprawie 
wapiennopiaskowej z dodatkiem trasu. Wszelkie nierówności i w których mogłaby gromadzić 
się woda należy wypełnić. 
5) Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy z dodatkiem hydrofobowym np. 
Fugenmortel (f. Remmers). 
6) Hydrofobizacja korony murów preparatem krzemoorganicznym np. Funcosil SL f. 
Remmers lub równoważnym. 
 
Wnętrza Zamku 
1) Konserwacja zachowanych reliktów tynków: 
• Wykonanie opasek z zaprawy wapienno-piaskowej w celu zabezpieczenia 
krawędzi zachowanych tynków. 
• Wykonanie iniekcji z mikrowapna hydraulicznego Ledan TB 1 w miejscach 
odspojeń tynków, 
• W przypadku osłabienia spoiwa wzmocnienie strukturalne tynków z 
zastosowaniem preparatu np. KSE 100 i 300 f. Remmers, 
• oczyszczenie powierzchni tynków z zastosowaniem termopary. Zabieg należy 
wykonać ostrożnie. Należy pozostawić ślady zabrudzeń mających charakter 
historyczny (zabrudzenia po pożarach), 
2) Wszelkie pęknięcia muru należy skonsultować z konstruktorem, a prace wykonać zgodnie 
z jego zaleceniami i projektem. 
3) Wykonać nową izolacje drugiego piętra wg projektu budowlanego. 
4) Mechaniczne usunięcie wadliwych uzupełnień - spoinowania zaprawą cementową oraz 
wykruszającej się zaprawy ze spoin w wątkach. Zaprawy należy usuwać poprzez ostrożne, 
ręczne odkuwanie młotkiem i przecinakiem. 
5) Oczyszczenie powierzchni wątku kamienno-ceglanego z użyciem termopary. 
6) Dezynfekcja powierzchni wątku i kamieniarki preparatem np. Grünbelag Entferner f. 
Remmer, Imprägnierung BFA f. Remmers lub Algicid f. Kaim (lub równoważnym). 
7) W miejscach występowania zasoleń proponuje się wykonać odsolenie metodą swobodnej 
migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z ligniny) 
8) Wzmocnienie strukturalne najbardziej osłabionych partii wątku preparatem 
krzemoorganicznym KSE 100 i 300 f. Remmers lub równoważne. 
9) Uzupełnienie ubytków wątku należy wykonać materiałem tego samego gatunku w 
ograniczonym i niezbędnym zakresie. Wszelkie uzupełnienia należy wykonać materiałem 
 o charakterze zabytkowym, pochodzącym z odzysku. 
10) Uzupełnienie ubytków spoinowania: 
• W miejscach największego zasolenia należy wypełnić spoinowanie zaprawą 
magazynującą sole np. Sazspaicherputz f. Remmers 
• Zewnętrzną warstwę spoinowania należy opracować w sposób niezwykle staranny. 
Należy zadbać aby spoinowanie było szczelne i zabezpieczało mur przed 
niekorzystnym działaniem wody i umożliwiało jej odpływ. Spoiny należy 
wykonać z wapna dołowanego i piasku dodatkiem trasu. Spoinowanie na pełnić 
funkcje wyłącznie techniczną, nie zaleca się nadawania spoinom konkretnego 
kształtu. Należy wykonać badania składu zaprawy w celu lepszego dopasowania 
nowej spoiny. Pierwotne spoinowanie należy bezwzględnie zachować. 
11) Gruntowanie elewacji biobójczym preparatem np. BFA f. Remmers 
12) Hydrofobizacja wątku elewacji w miejscach niezabezpieczonych przed wodą preparatem 
krzemoorganicznym np. Funcosil SL f. Remmers lub równoważnym. 
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Kamieniarka w działobitniach 
1) Ciosy kamienne należy oczyścić z zabrudzeń przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem. 
2) Dezynfekcja kamienia preparatem bakterio- grzybo- glonobójczym np. Grünbelag 
Entferner f. Remmers. Środek należy nanosić pędzlem. 
3) Odsolenie kamienia metodą swobodnego przepływu soli do rozszerzonego środowiska 
(kompresy z ligniny i wody). 
4) Wzmocnienie osłabionej struktury kamienia estrem kwasu krzemowego 10-40 % ( np. 
KSE 100, 300), w zależności od porowatości kamienia. Należy wykonać głębokie 
nasycanie i sezonować do utraty własności hydrofobowych. 
5) Rekonstrukcja brakujących ciosów kamiennych z użyciem wstawek, taszli z kamienia 
tego samego gatunku tj. wapienia górnojurajskiego. 
6) Uzupełnienie spoinowania z użyciem zaprawy wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu. 
7) Hydrofobizacja kamienia preparatem alkiloalkoksysiloksanowym np. Funcosil SL f. 
Remmers. 
 
Tarcze kamienne herbowe 
 
1) Wymontowanie tarcz herbowych ze ściany dziedzińca i przeniesieni do pracowni 
konserwatorskiej. 
2) Tarcze herbowe należy oczyścić delikatnie przy użyciu miękkich szczotek. W przypadku 
trudnych do usunięcia zabrudzeń należy zastosować parę wodną. 
3) Ewentulane relikty polichromii należy utrwalić z zastosowaniem 3-5% paraloidu B72 w 
toluenie i acetonie. 
4) Dezynfekcja kamienia preparatem bakterio- grzybo- glonobójczym np. Grünbelag 
Entferner f. Remmers. Środek należy nanosić pędzlem. 
5) Odsolenie kamienia metodą swobodnego przepływu soli do rozszerzonego środowiska 
(kompresy z ligniny i wody demineralizowanej). 
6) Wzmocnienie osłabionej struktury kamienia estrem kwasu krzemowego 10-40 % ( np. 
KSE 100, 300, 510), w zależności od porowatości kamienia. Należy wykonać głębokie 
nasycanie i sezonować do utraty własności hydrofobowych. 
7) Wykonanie kopii oraz rekonstrukcji tarcz herbowych w kamieniu. Przed wykonaniem 
rekonstrukcji herbów Dębno oraz tarczy z czterema herbami należy wykonać projekt 
rysunkowy na podstawie analogi, który powinien być zaakceptowany w trakcie Komisji 
Konserwatorskiej. 
8) Montaż zrekonstruowanych tarcz herbowych na ścianie dziedzińca w miejscach 
oryginałów. 
9) Spoinowanie mrozoodporną fugą Fugenmortel (f. Remmers) o odpowiednio dobranej 
kolorystyce. 
10) Hydrofobizacja tarcz herbowych preparatem krzemoorganicznym np. Funcosil SL f. 
Remmers lub równoważnym 
 
 
Sprzęt 
 Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn ,Wykonawca 
przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej Specyfikacji powinien 
wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót. 
 
Transport 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu , dostosowanymi 
wielkością do asortymentu materiałów. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie 



ً넠

 

18 
 

18

ładunku i bezpieczeństwo transportu.. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu w celu  
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Wykonanie robót – zalecenia 
 
 Wszystkie prace konserwatorskie w obrębie obiektów będących przedmiotem  
opracowania, muszą być prowadzone pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora dzieł 
sztuki z dużym doświadczeniem w kierowaniu pracami przy tego typu obiektach i 
wykonywane przez firmę posiadającą uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. 
 Wszelkie problemy dotyczące obiektu (np. konieczność wymiany jakiś partii wątku, 
elementu, kwestie estetyczne, itp.), lub jakiekolwiek działania ingerujące zasadniczo w obiekt, 
muszą być uzgadniane przez „Komisję Konserwatorską”, w skład, której poza wykonawcą, 
muszą wejść przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, 
Właściciela i Użytkownika obiektu, Inwestora Zastępczego, oraz osoba prowadząca prace 
konserwatorskie.  
 Wszystkie użyte materiały muszą spełniać normy dopuszczające do ich stosowania w 
obiektach zabytkowych, muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
 W trakcie trwania prac, należy prowadzić dziennik prac konserwatorskich i 
wykonywać dokumentację fotograficzną, przed i w trakcie trwania prac. 
 Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WUOZ, oraz do 
właściciela i użytkownika obiektu, pełną dokumentację przeprowadzonych prac w formie 
opisowej i fotograficznej (dokumentację należy sporządzić w formie wydruku i 
elektronicznej).   
  
Kontrola jakości 
Czynności mające na celu kontrolę, badania i odbiór wyrobów (materiałów) i 
prowadzonych robót budowlanych wykonywać winien, ustanowiony przez 
Zleceniodawcę, Inspektor Nadzoru. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie 
wykonania wszystkich elementów, w tym ich zgodności z Dokumentacja projektowa, 
specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami.  
 
Jednostka obmiaru  i obmiar 
M2, m3  muru - nowego i uzupełnianego, ilość wypełnień  szt      
Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach 
kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. 
 
Odbiór 
Odbiór robót obejmuje: 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2. Odbiór częściowy; 
3. Odbiór końcowy, po zakończeniu robót; 
4. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)  
 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym 
zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy. 
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Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i 
pomiarów będących w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi 
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót 
bez odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
 
Odbiór końcowy 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego musi 
być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 
Odbiór ostateczny nastąpi po potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru 
zakończenia robót, powołaniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w dokumentów: 
· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, 
oświadczenia zgodności; 
· protokoły odbiorów częściowych; 
· protokoły badań i sprawdzeń, 
· dokumentację powykonawczą; 
Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej wykonanych robót, na okoliczność 
czego sporządzi protokół odbioru robót. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych 
 
Podstawa płatności 
 Płatność przysługuje za zakończone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Podstawa płatności są ceny ujęte w umowie 
uzgodnione przez strony, tj. Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
Przepisy związane 
-  Projekt prac konserwatorskich 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych     
   wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r w sprawie prowadzenia 
   prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i   
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 
2004r. Nr 150 poz. 1579) 
- Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje 
- DZ.U nr 75/2002- „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
    i ich   usytuowanie” 
-„Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” – 
   Tom I „Budownictwo Ogólne” 
- karty techniczne i warunki stosowania materiałów do konserwacji zabytków i 
  renowacji starego budownictwa firmy Sto-Ispo, Remmers ,Baumit, Keim  lub równorzędne.   
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STB - 03  Rusztowania zewnętrzne 
 

I. Wstęp 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót 
związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac  elewacyjnych. 
 
1.  Wytyczne do projektu organizacji robót i sposób prowadzenia prac      
   
Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do 
wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 
 Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu 
rusztowania do użytkowania. 
Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany rodzaj 
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 
przepisami. 
 Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta 
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. 
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 
● nazwę producenta z danymi adresowymi , 
● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) , 
● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 
i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych , 
- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego , 
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest 
możliwa , 
● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) , 
● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia , 
● warunki montażu i demontażu rusztowania , 
● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu 
rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, 
● wzór protokółu odbioru , 
● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania, 
● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów , 
stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny 
przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji 
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań . 
Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 
Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ). 
Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, przyścienne i wiszące. 
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II. Materiały 
1.Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na 
wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja 
budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi 
i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania 
osób. 
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania , 
stanowiących integralną część całego rusztowania. 
3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to : 
● wysokość rusztowania , 
● wysokość przęsła , 
● długość przęsła , 
● szerokość przęsła , 
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe 
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz 
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) , 
● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania ) , 
● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 
● stężenie wzdłużne , 
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 
● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) , 
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , 
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , 
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu, 
● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów i materiałów budowlanych , 
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 
III. Sprzęt : 
1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 
2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
IV. Transport : 
1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Wykonanie robót 
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1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 
nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest 
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 
2. Zaleca się stosowanie przy robotach elewacyjnych rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż 
i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez 
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać 
bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania . 
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz 
jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie 
rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem . 
4.. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i 
certyfikat na znak bezpieczeństwa.. 
5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu 
w dzienniku budowy. 
6. . Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach : 
● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 
● podczas burzy i wiatru , 
● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów 
jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii 
powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub 
wyłączyć spod napięcia ). 
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
VI. Kontrola jakości robót : 
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć należy : 
● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania , 
● posadowienie rusztowania , 
● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek , 
● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania , 
● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania , 
● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 
● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 
● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
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VII. Obmiar robót 
1. Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 
poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości 
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 
VIII. Odbiór robót 
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy 
udziale wykonawcy montażu i przekazuje protokół do Inspektora Nadzoru. 
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
3. Ponadto  przeglądy  rusztowań  Wykonawca  wykonuje  codziennie przed rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 
● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
● czy jest prawidłowo zakotwione, 
● czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 
● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , 
stabilne ), 
● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), 
● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania . 
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 
konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą 
spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji 
rusztowania. 
5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 
tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności 
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym .  
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich 
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów 
rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
 
IX. Przepisy związane : 
1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych . 
2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy . 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych . 
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STB-4 Roboty ziemne 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach   
i ich zasypania. 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
budynku i obejmują: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych   i ich zasypanie. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie wykopów zewnętrznych (dla wykonania fundamentów, izolacji ) 
- usunięcie ziemi z budynku   
- oczyszczanie dna wykopów 
- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
 
Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają 
przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 
odspojeniu. 
Podsypka żwirowo- piaskowa 
 
Sprzęt 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka. 
 
Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
Wykonanie robót 
WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH 
1. Wykop powinien zostać odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika 
budowy. 
2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu innej 
niż przyjęta do obliczeń lub stwierdzenia niewystarczającej nośność  i sztywności podłoża 
należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji sposobu 
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentów. 
3. W poziomie posadowienia nie należy stosować podsypek przepuszczalnych, wszelkie 
ewentualne nierówności należy uzupełnić chudym betonem. 
4. Należy zabezpieczyć wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi 
natomiast całą powierzchnię dna wykopu zaraz po odsłonięciu należy zabezpieczyć warstwą 
chudego betonu. 
5. Zasyp fundamentów należy wykonać z gruntów spoistych układanych i zagęszczanych 
warstwami 0,2-0,3m. 
6. Zaleca się wykonanie zewnętrznych betonowych opasek powierzchniowych wokół 
budynku które będą odprowadzały na zewnątrz wodę opadową.  
 
Kontrola jakości 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
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a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
Na bieżąco należy kontrolować zasypkę   według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej zagęszczenia (warstwami 
30-40 cm) 
 
Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu, rury drenarskiej . 
 
Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót 
 
Podstawa płatności 
(m3) - po odbiorze robót 
 
Przepisy związane 
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
 
 
 
STB-5 Konstrukcja żelbetowa 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji żelbetowych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
 
 
Zakres robót 

- wykonanie ław i stóp fundamentowych 
- wykonanie słupów żelbetowych okrągłych    
- wykonanie płyty żelbetowej na baszcie 

 
Materiały 
-    beton konstrukcyjny klasy C25/30 ( B 30 ) 
-    stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, BST-500 

- stal profilowa znak St3Sx 
- drewno klasy 30, 

Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle,  
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny . 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 
 
 
Wytyczne wykonania konstrukcja żelbetowa 
Zakładane dopuszczalne odchyłki deskowania 
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Odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości – 
5 mm lecz nie więcej niż 10mm na całej wysokości. 
Odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 
deskowań tych belek – 2,5 mm. 
Odchyłki od rozpiętości projektowanych: 
Belki lub płyty bez żebrowej ± 20 mm; 
Płyty w przekrojach żebrowych ± 10 mm; 
Obniżenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 50mm. 
 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, 
 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewiązek, 
mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, 
zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 
Jednostka obmiaru 
Powierzchnia el. żelbetowych  (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych   
 
Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
 
Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 
Przepisy związane 
 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
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STB-6  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro     
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
przygotowaniem zbrojenia -    montażem zbrojenia 
kontrolą jakości robót i materiałów 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wykonania elementów konstrukcyjnych fundamentów, murów, 
konstrukcji szkieletowych, płyt, belek, podciągów, gzymsów 
1.4. Określenia podstawowe 
Pręty stalowe wiotkie — pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie nie sprężone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób 
czynny 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją i poleceniami inspektorów nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 
Ogólnych" 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych' 
2.2.Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych kontraktem stosuje 
się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 
normy PN-H-84023/6 : AIIIN. gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku St3SX-b 
2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach : 
•    średnica pręta w mm                                                    5.5-40 
•    granica plastyczności Re(min) w Mpa                          220 
•     wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa             310 
•     wydłużenie (min) w %                                                 22 
•     zginanie do kąta 60 st.                                       brak pęknięć i rys w złączu Powierzchnia walcówki i prętów 
powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy 
usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem 
2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiałów 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie 
PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z 
następującymi danymi : 
nazwa wytwórcy 
oznaczenie wyrobu wg normy 
numer wytopu lub numer partii 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 
masa partii 
rodzaj obróbki cieplnej 
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Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane: 
znak wytwórcy średnica nominalna znak stali numer wytopu lub partii znak obróbki cieplnej 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
2.4.Podkladki dystansowe 
Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów 
3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych 
3.2. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia                                                      .     , 
Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak : giętarki, prosciarki. zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsług,. Sprzęt podmie 
spełniać wymogi przepisów BIIP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone 
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów do wykonania zbrojenia powinien odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania, montażu i odbioru zbrojenia podano w 
„Wymaganiach ogólnych" i normie PN 91/5-10042. 
Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 
5.2. Przygotowanie zbrojenia" 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota . Pręty zatłuszczone 
lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia 
od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika acetylenowego. Pręty ucina się z 
dokładnością do 10 mm. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca . gdzie można na nim położyć spoinę wynosi lOd 
dla stali A-1I1 i A-ll lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 
mniejszej niż 12 mm. Pręty o większej średnicy należy odginać z kontrolowanym podgrzewaniem 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
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Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1.   Wymagania ogólne 
Do zbrojenia należy stosować stal spawalną . Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 
Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 
-   0.07 m       - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 
-   0,055 m      - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
-   0.05 m        - dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
-   0.03 m.       - dla zbrojenia głównego ram. belek, podciągów, gzymsów 
-   0,025 m.     - dla strzemion ram. belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów 
Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową 
Układanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne 
5.3.2.   Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej Skrzyżowania prętów należy 
wiązać drutem wiązałkowym. zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązaikowy o średnicy 1 
mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m.. przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na przemian 
  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
 Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
  Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych" 
6.2. Dopuszczalne tolerancje 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno być zgodne z dokumentacją 
techniczną i w/w wymaganiami. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy należy wykonać badania : 
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 
sprawdzenie wymiarów wg w/w normy 
sprawdzenie masy wg w/w normy 
próba rozciągania wg normy normy PN-KN1002 + AC1: 1998 Do badania należy pobrać min. 3 próbki z 
każdego kręgu lub wiązki. 
Dopuszczalne tolerancje : 1.   Usytuowanie prętów : 
otulenie wkładek według projektu zwiększone max. 5 mm. nic przewiduje się 
zmniejszenia otuliny 
-     rozstaw prętów w świetle : 10 mm 
-     odstęp od czoła elementu lub konstrukcji : ± 10 mm 
-     długość pręta między odgięciami: ± 10 mm 
miejscowe wykrzywienie : ± 5 mm 
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Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością : ± 1 mm Niezależnie od tolerancji podanych powyżej 
obowiązują następujące wymagania : 
-     dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3 
% 
-     liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie 
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm 
-     różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm 
7.   OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych" 
7.1. Przepisy szczegółowe 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
przez ich masę jednostkową (kg/m.). 
Nie dolicza się stali zużytej 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 dokumentacji projektowej. 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Warunki szczegółowe 
Ogólne zasady podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Specyfikacją 
techniczną. normami 
Odbiór polega na sprawdzeniu : 
-     zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
-     zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
rozstawu strzemion 
-     prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia  
9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998                                 Stal do zbrojenia prętów. Pręty gładkie 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998                           Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie. 
Dodatkowe wymagania 
PN-ISO 6935-2:1998                                 Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991                                Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998                           Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/                         Dodatkowe wymagania 
/AK:1998?Ap 1:1999 
PN 82/H-93215                                          Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27 2. BI 8/92 poz.38 Zmiany      l.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251                                               
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne Zmiany PN-H-84023-06/Al:1996               Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki 
PN-H-04408                                              Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-EN 10002-1 +AC1:1998                       Metale. Próba rozciągania. 
PN-B-03264                                              Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
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STB-7 Roboty murowe 
 
Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy 
realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku . Specyfikacja Techniczna jest 
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
-  murowanie   ścianek działowych z bloczków silikatowych 
- roboty adaptacyjne przy  montażu nowych okien i drzwi 
 
Materiały 
 Ściana pustak SILKA , na zaprawie , spółczynnik przenikania ciepła U=0,50 W/m2K możliwość zamiany 
materiału o nie gorszych parametrach . 
 
Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna 
 
Wykonanie robót 
  
Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić 
istniejące wewnętrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudów. 
 
Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane 
recepty laboratoryjne 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów  sprawdzenie wykonania 
nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów). 
 
Jednostka obmiaru 
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, ilość 
prefabrykatów, wysokość. 
 
Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
 
Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki 
 
 
STB-8 Podłoża i posadzki 
 
WSTĘP. 
 
Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania   
podkładów  i  posadzek. 
 
Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i  realizacji   robót. 
 
Zakres  robót  objętych ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia 
robót posadzkowych: 
- podsypka pod posadzki z piasku gr. 30 cm 
- podłoże na gruncie pod posadzki z betonu B-10 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- posadzki z płytek gresowych  imitujących kamień 
  
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  
zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
 
MATERIAŁY 
Płytki gresowe - parametry 
Płytka gresowa naturalna  
- nasiąkliwość wodna- 0,01%-0,04% 
- ścieralność wgłębna- 128mm3 
- odporność na zginanie- 52N/mm2 
- termiczna rozszerzalność- 7MK 
 
SPRZĘT. 
Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”    
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i 
posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” 
 
WYKONANIE   ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST 
Wymagania  ogólne. 
Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i odpowiadać  
wymaganiom norm. 
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Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  przewidzianym w 
PT) o powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami dylatacyjnymi  i  przeciwskurczowymi powinien  
być  zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.  Dokładność wykonania  powierzchni  podkładu powinna  być taka, 
aby łata długości 2m przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  wykazywała odchyleń  większych niż  5mm. 
Wytrzymałość  na ściskanie  podkładu powinna  być dostosowana do  przewidywanego obciążenia  posadzki, 
przy czym beton podkładu  powinien  być o marce  co najmniej B-20. 
 
Przed ułożeniem parkiet zabezpieczyć impregnatem przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowym. 
Impregnację przeprowadzić w postaci kąpieli elementów lub impregnacji próżniowo – ciśnieniowej do 
osiągnięcia w elementach zawartości soli o minimalnej wartości 0,2 kg na 1m2 przekroju elementu parkietu. 
Montaż  posadzek z płytek 
Posadzki  z płytek gres  
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  rysunkiem  lub  opisem 
PT. Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze  spadkiem  w/g  projektu. Dopuszczalne  
odchylenie  posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 2mm na łacie  o dł. 2m.  Dopuszczalne  
odchylenie  powierzchni  od  poziomu nie  powinno  być większe  niż  5mm na  całej  długości  lub  szerokości  
posadzki. 
Prostolinijność  spoin. 
Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  tworzyć  linie proste. 
Dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno wynosić  więcej  niż  2mm  na 1m i 3mm  na 
całej długości  lub  szerokości  pomieszczenia. 
Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  powierzchni . Płytki na 
schodach antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Na zewnątrz budynku płytki układać na klej 
elastyczny mrozoodporny. 
Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 
Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty. 
  
KONTROLA   JAKOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano 
 
Badania. 
Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 
 
Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. Sprawdzenie  
równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 
 
Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na  
podstawie  zapisów  w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta  , stwierdzających 
zgodność  użytych  materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 
 
Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  przez  
lekkie  opukiwanie  młotkiem drewnianym. 
 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z wymaganiami  ST. 
 
OBMIAR   ROBÓT. 
Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  
cokołów  1mb (metr  bieżący). 
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Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z  
obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilastrów itp.  większe  od 
0,25m2(metr kwadratowy). 
 
Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr kwadrat) 
posadzki  lub  przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  
kalkulacji  indywidualnej. 
 
ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” 
 
Sposób  odbioru  robót. 
Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  odbioru  
końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  zakres  robót  
poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  
Inspektorem. 
 
PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” 
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  1m 
b (metr  bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  I Budownictwo  
ogólne   część  4. 
 
Normy. 
PN-88/B-06250  Beton  zwykły 
PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 
PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 
PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  gresowych. 
 
 
 
STB- 9  Ślusarka   drzwiowa 
 
WSTĘP. 
 
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  ślusarki aluminiowej  wewnętrznej  i zewnętrznej. 
Zakres stosowania  ST. 
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy   
w  okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 
 
Zakres  prac objętych  ST. 
- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 
- dostawa i montaż podokienników wewnętrznych 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych   
  
MATERIAŁY 
1. Drzwi wejściowe  do budynku  – aluminiowe    
W drzwiach zastosowano urządzenie samozamykające wg. wytycznych elektrycznych.  
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Drzwi szkolone szkłem zespolonego antywłamaniowego klasy ( P4). 
  
Wytyczne ślusarki aluminiowej : 
    -Współczynnik Uw<=1,3W/m^2K 
    -system klucza serwisowego 
    -samozamykacze szynowe z funkcją blokady 
    -profil Superial 800 SP+ 
    -4 zawiasy 3-skrzydełkowe na skrzydło  
    -przekładka antybimetaliczna 
    -pochwyt ze stali nierdzewnej L=600 z zewnątrz,  
    -2 zamki ze stali nierdzewnej 
 
Szyby: 
    -szyby dla drzwi aluminiowych 33.1/16/4/16/33.1 z ciepłą ramką 
    -szyby do drzwi aluminiowych wewnętrznych 33.1  
 
Montaż: 
 -ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od 
zewnątrz 
-montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna 
-montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej  
  
2. Okna i zestawy przeszkolne: 
 
Dla budynku przyjęto stolarkę okienną PCV wykonaną z profili ciepłych, szkloną zestawem szklanym 
trójszybowy  
U= 1 W/m2K z folią akustyczną, kolor RAL 7024. 
 
SPRZĘT 
Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać się 
w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne”   
 
KONTROLA  JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
Sprawność działania. 
 
Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  
obracać  się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90° w  stosunku   do  
ościeżnicy. 
 
Badania  odbiorcze. 
Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują : 
- sprawdzenie  wymiarów 
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- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
- sprawdzenie  sprawności  działania. 
 
 Sprawdzenie  wymiarów: 
a)wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać 
w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych przyrządów  
pomiarowych z dokładnością  1 mm, 
b)szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego 
boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości 
50mm  od  końca  boku. 
c)luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży 
po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu 
odciśniętego w  plastelinie, 
d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w 
ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny 
przylgowej. 
 
Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g 
PN-86/B-06072. 
Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  
technicznej 
 
OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych  powierzchniach  wyrobów  
metodą   elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  drewnopochodnych- metodą  suszarkowo - 
wagową w/g PN-81/D-04247 i  sklejek w/g BN-69/7102-02. 
Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny oraz pomiar 
taśmą  stalową, suwmiarką i  szczelinomierzem. 
Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym  okiem  z  
odległości 1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy  stalowej. 
Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową  lub  
suwmiarką. 
 
Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-75/7150-03. 
 
PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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STB-10 Roboty blacharskie   
 
Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich w zakresie 
robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
 
Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
- pokrycie dachu blachodachówką i blachą tytan-cynk 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk 
 
Materiały 
  
Blacha  tytan – cynk na rąbek podwójny wg. technologii f-my RHEINZINK lub innej równoważnej o nie 
gorszych parametrach  
Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, 
drabiny 
 
Transport 
Samochodowy i ręczny 
 
Wykonanie robót 
- Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia  
- Wypoziomowanie kalenic i okapów 
- Układanie kolejnych płyt  według zaleceń systemowych 
- Kalenice, kosze i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować kit dekarski. 
 
Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien. 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych). 
 
Odbiór 
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 
 
Przepisy związane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy  cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Własności materiałowe blachy cynowej. 
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STS-11  Instalacja wodno-kanalizacyjna 
 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.   
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w dowiązaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów wody zimnej 
• montaż rurociągów kanalizacyjnych 
• montaż armatury 
• montaż urządzeń 
• badania instalacji 
• wykonanie izolacji termicznej 
• regulacja działania instalacji 

Ogólne wymagania 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano – montażowych. 
Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacje. 

 
MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych, 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody 
            Poziomy instalacji wodnych: 
Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur systemu PE-Xb/Al/PEHD 
z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową spawaną wzdłużnie. Do 
łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub 
mosiądzu/brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji 
elektrolitycznej. 
Instalacja kanalizacji zostanie wykonana z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC 
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lub PP z uszczelkami gumowymi wargowymi. 
Podejścia do urządzeń należy prowadzić 
Połączenie rur i kształtek – kielichowe za pomocą uszczelek. 
Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy 
mocować do konstrukcji wyłącznie przy użyciu systemowych obejm rurowych z wkładką, 
zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym 
ściśnięcie obejmy na rurze. Piony należy mocować na każdej kondygnacji, stosując po dwa 
uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt stały. 
 
Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą kulową. Baterie stojące  
jednouchwytowe,  baterie łokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe 
z wężem natryskowym 
 
Izolacja termiczna  
Rurociągi wodne po wykonaniu prób ciśnieniowych zaizolować typowymi otulinami 
termoizolacyjnymi  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. 
 
Izolacja termiczna 

• materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

• wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 

 
WYKONANIE  ROBÓT 
Montaż rurociągów 

• Rurociągi łączone będą kształtkami, kryte w bruzdach ściennych i pod posadzką. Wymagania ogólne 
tych połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
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• przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

• przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

• w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 
od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m dla rur o średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
 
Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Badanie i uruchomienie instalacji 

• instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

• instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
• jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie, 
• z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

• otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej, 

• wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

 
KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

• kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, 

• każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta, 
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• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
ODBIÓR  ROBÓT 

• odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 

• w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 
b) dziennik budowy, 
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
e) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

          Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI  INSTAL, Warszawa   2001. 
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` STS-12   Instalacja kanalizacji sanitarnej   
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących przełożenia i budowy kanalizacji sanitarnej   
 . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zgodnie z p.1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n /w robót. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją Techniczną  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
Kanały  
Kanał ściekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych  
Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej kanalizacji sanitarnej. 
 
Urządzenia uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploracji kanałów. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
 
Elementy studzienek  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki.  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp 
do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00- „Wymagania ogólne”   
 
2.0. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne”   
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inżyniera. 
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2.1. Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji sanitarnej   stosuje się następujące materiały: 

• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-
85/C-89205  i ISO 4435:1991 o średnicy 160 mm i 200 mm  łączone na uszczelki gumowe, które 
dostarcza producent rur; 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991, 
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) z PVC 

o średnicy 160mm i 200mm; 
• pierścienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronn 
• beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250  do betonowania kanałów 
• rury  z  PE  100  SDR  11  DZ  75 mm 
• Pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych. 
• Pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych. 
• Piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100. 

 
2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Studzienki kanalizacyjne betonowe złożone są z następujących zasadniczych części: 

• komory roboczej; 
• komina włazowego; 
• dna studzienki. 

 
2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki/powyżej wejścia kanału/powinna być wykonana z materiałów trwałych: 

• w części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych śr. 100 cm,120 cm o wysokości 30 cm lub 60 mm, wg 
BN-86/8971-08 ; 

• część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B35, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. 
Stopień wodoszczelności betonu”W-4’’ odpowiada ciśnieniu wody 0.4 MPa, przy którym nie zauważa 
się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na 
działanie mrozu”M-100’’ odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrożenia próbek 
betonowych (jeden cykl obejmuje: zamarzanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie 
również przez 4 godziny) 

• komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1; 
• studzienki bez komina odpowiednio do średnicy: PP 120/60; 
• studzienki z kominem odpowiednio do średnicy płytą pokrywową pośrednią: PPS 120/80, 144/80. 

 
2.2.2. Komin złazowy 
Komin złazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych śr.80 cm o wysokości 30 cm lub 60 cm wg BN-
86/8971-08. Komin złazowy należy przykryć pokrywą PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73. 
 
2.2.3. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M.-100 w 
gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 
 
2.2.4. Właz kanałowy  
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne - typ ciężki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2: 1994. 
 
2.2.5. Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086 . 
2.2.6. Łączenia prefabrykatów 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawa cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. 
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2.4. Składowanie  
2.4.1. Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane osobno, a gdy nie jest to możliwe, rury o 
grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na pokładach i przekładach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując 
ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 
2.4.2. Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt, nie przekracza  0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.4.3. Włazy i stopnie złazowe 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
2.4.5. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  
 
3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.0. 
 
4.0. TRANSPORT 
Wymagania ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M.-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.4.0. 
 
4.1. Rury PVC 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchowych.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
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• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m., 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur 
z PVC. 
 
4.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
W celu usztywnienia, ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy 
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu 
do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Włazy typu ciężkiego 
mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą 
stalową. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkt na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak 
aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić w ściankach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odpowiadające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
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5.3. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizacje należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050. 
Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemie na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m. od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu, Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m. powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02  przy 
braku wody gruntowej i usuwisk: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:, 25, 
• w gruntach niespoistych 1:1, 50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopu należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m. nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 
m. od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3 cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5 cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 5 cm. 
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót. 
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5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 
mogą występować trzy  metody odwodnienia: 

• powierzchniowa, 
• drenażu poziomego, 
• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca’50 m., skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m. montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. 
Igłofiltry wpłukiwać w grunt obu stronach co 1.5 m. naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru 
należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia 
stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
 
5.3.4. Podłoże   
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykop[u. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2-0.3 m. 
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody 
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody; 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 
m. poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać. 

 
5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy wykonać 
podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać : 

• jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi miał podłoże  naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły),                                                              
makroporowatych i kamienistych; 

• jako podłoże żwirowo - piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe; 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu; 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o dużej grubości – jako 

podłoże żwirowe lub tłuczniowe (30 cm materiału wzmacniającego wbitego w grunt rodzimy) 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi miał podłoże naturalne dla przewodów; 
• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
• w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
kanału. 
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Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

• dla przewodów PVC 10 cm, 
• dla pozostałych 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/-1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur z PVC. 
Zasypywanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań 
i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ 
zniszczeniu. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia 
powyższe wymagania warstwami 0.1 - 0.2 mm z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów ” i zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla 
dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m., obsypka rur w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczania 0.90 , dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczania powinien 
wynosić 0.85. 
 
5.4. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
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Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do 
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić           
/poprzez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 
swego położenia  w czasie wykonania uszczelnienia złącz. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i 
spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym na kablu zamontować rurę osłonową typ A160 PS AROT o 
długości  4,0m. 
 
5.4.2. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 

być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdował na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po 
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 
90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
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5.4.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
5.4.4.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1.0 i 1.2 m należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno - 
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentację Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. 
 
5.4.4.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 

A. Komora robocza 
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m. studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej. 
Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów żelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejście 
rur PVC przez ścianę komory roboczej należy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC. 
W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozostać 
nadproże min. Wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron 
zaprawą cementową marki „80”. 
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy różnice 
rzędnych dna kanałów odpływowego i dopływowego przekracza 0.50 m. należy dokonać poprzez spad w 
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki z zastosowaniem elementów (kształtek) z PVC. Na 
spadzie wykonać obudowę z betonu B-25. 
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie spad zabezpieczyć taśmami 
samoprzylepnymi np. Polyken. 

B.  Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o śr. 0.80 m.  Posadowienie komina należy 
wykonać na płycie żelbetowej przejściowej. 

C.  Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnionym z 
dodatkiem środka uszczelniającego. 

D. Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spoczynkiem o 
największej powierzchni. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm. 

E.  Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0.30 m. i w odległości poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopień w 
kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
5.4.6. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. 
 
5.4.7. Izolacja rur, studzienek 
Izolacje rur, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolita powłokę przylegająca do powierzchni przewodu na 
całym obwodzie i nie powinna mięć pęcherzy, odprysków i pęknięć, złącza w wykopie powinny być 
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co 
najmniej 0,1 m. poza połączenie z izolacją rur. 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłoką, 
trwale przylegająca do ścian , sięgającą 0,5 m. ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej oraz 
poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny 
zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0,1 m. 



牰و

 

51 
 

51

 
5.4.8. Udrożnienie istniejących przykanalików 
Przed podłączeniem istniejących przykanalików do projektowanych ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić 
przez oczyszczenie. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólna zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6.0. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którykolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: 
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia 
przewodów na podłoży, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, 
przed korozją. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza  się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar 
należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczania gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, 
wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowania podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 

• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowania materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości ( z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badania ułożenia przewodu na 
podłożu w planie  i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłoży 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
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• Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badania stanu odcinka kanały wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złącz, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody 
i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar odpływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 
należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. podłożenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltracje. 
Izolację powierzchowną przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, 
natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny 
zewnętrzne. 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólna zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.0. 
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m.) rury, dla każdego typu, średnicy. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólna zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.0. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót 
/dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg BN-86/B-
02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 
ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo - wodnego; uziarnienia 
warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenie podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewianie;  

• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności 

przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające 
dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych 

 
8.1.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmują sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda 
gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotności/, 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubość, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
• jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• ułożenie przewodu na podłoży naturalnym i wzmocnionym; 
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• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia  rur i prefabrykatów; 
• szczelność przewodów i studzienek na infiltrację; 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
• izolacja przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
8.1. Odbiór techniczny końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzanego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek; 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymaganie ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.0. 
Płatność za metr bieżący kanałów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów 
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
   Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje :        

• roboty pomiarowe , przygotowawcze w tym udrożnienie istniejących przykanalików kanalizacji 
sanitarnej , wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej 

• dostarczenie materiałów  
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu  
• zabezpieczenie urządzeń  w wykopie i nad wykopem  
• demontaż istniejących studzienek zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z transportem materiału z 

rozbiórki 
• odwodnienie wykopu  
• przygotowanie podłoża wzmocnionego  
• ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej 
• ułożenie rur kanałowych  
• wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
• badania szczelności kanałów  
• wykonanie izolacji rur, studzienek 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikację Techniczną 
• transport nadmiaru urobku 
• regulacja  włazów istniejących studzienek do proj. niwety drogi 
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• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 POLSKIE NORMY 
 

[1] PN-86-B-02480   „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  
gruntów”. 

[2]       PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

[3]       PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  i 
badania przy odbiorze”. 

[4]       PN-88/B-06250 „Beton zwykły” 
[5]       PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
[6]       PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze”.   
[7]       PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
[8]       PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

betonowe i żelbet. Nazwy i określenia”.  
[9]       PN-74/B-24620 „ Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
[10]     PN-74/B-24622 „ Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
[11]     PN-H-74051-2: 1994 „Włazy kanałowe klasy B,C,D”. 
[12] PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 
[13] PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  

winylu”. 
[14] PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu”. 
[15] PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na 

obróbkę skrawania i odchyłki masy”. 
10.2. NORMY BRANŻOWE 
 

[17] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  
techniczne”. 

[18] BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej”. 
[19] BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  

techniczne”. 
[20] BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu”. 
[21] BN-83/8836-02 „Przewody odziemne. Roboty ziemne. Wymagania i  badania przy 

odbiorze”. 
[22] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. 
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STS-12   Sieć wodociągowa 
   
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podziemnych sieci wodociągowych w ramach inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy 
przebudowie i budowie sieci wodociągowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociągowej . 
Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociągowych w gruntach nawodnionych i 
nienawodnionych. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
             - wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej φ 50 mm z rur PE PN10 SDR17 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 

− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i armatury 
− wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  
− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający 
wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 
− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 
− odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 
1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600. 
2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 
materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w 
Warszawie. 
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2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione z SNG w projekcie 
budowlano-wykonawczym. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
− rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, 
2.3. Beton 
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i 
PN-88/B-06250. 
2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
2.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 
2.6. Armatura odcinająca 
Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 
− zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem z obudową wg PN-83/M-74024. 
2.7. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować: 
− złącza kielichowo-kołnierzowe żeliwne dla rur PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu producenta rur. 
2.8. Składowanie materiałów 
2.8.1 Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na 
całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna 
przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 
2.8.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
2.8.3. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
2.8.4. Cement 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi 
być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 
miesiące. 
3. sprzęt 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych: 
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
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− samochód skrzyniowy do 5 t, 
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
− samochód beczkowóz 4 t, 
− przyczepę dłużycową do 10 t, 
− żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
− zgrzewarkę do rur PE, 
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4. transport 
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być 
ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 
inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do 
granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o 
grubości większej niż wystające części rur. 
4.2. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
4.3. Transport skrzynek ulicznych 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie 
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i 
układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do 
rozładunku. 
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują: 
− segregacji składników, 
− zmiany składu mieszanki, 
− zanieczyszczenia mieszanki, 
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
4.6. Transport  cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią. 
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5. wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia 
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych 
urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
5.1.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych budowli, 
chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inżyniera Kontraktu. 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane 
przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko 
miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien 
uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, 
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego 
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 
odpowiedniego objazdu. 
5.2. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 
materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone 
przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez 
Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych 
dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub 
dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy 
przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 
0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację.  
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Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i 
ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem Kontraktu. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 
żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
5.4. Roboty montażowe 
5.4.1. Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak 
niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i 
przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 
o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m   
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się 
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją. 
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co 
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
− kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w 
komplecie przez producenta rur. 
− kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu 
odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki gumowej 
pomiędzy łączonymi kołnierzami. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 

ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu 

kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być 
zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, 
odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku: 
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
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Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku 
braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym 
zalać betonem klasy B15. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 
m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma 
warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu 
bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 
wodociągowego. 
5.4.4. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną 
podbudową drogi. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
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− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 
określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 
− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 
jego warstw. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  
− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 
ani zmniejszenia jego do zera, 
− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,97. 
7. obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
− rozbiórka starych przewodów w m 
− rozbiórka nawierzchni w m2 
8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z 
przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
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− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić 
około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
9. podstawa płatności 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
− wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− pomiary i badania. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
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7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-83/M-

74024/00 
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania 

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa 
14.   PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE) 
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 
 
10.2. Inne dokumenty 
  1. 
 
  2. 
  3. 
   
 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

 
 
STE-14  Instalacje elektryczne 
 

1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.  
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 

2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na 
realizację robót wymienionych niniejszej specyfikacji, objętych przedmiarem robót budowlanych. 
 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie Wykonawczym i 
Przedmiarach Robót dla Instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
Projekt opracowano w zakresie: 
- instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych; 
- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego; 
- instalacji połączeń wyrównawczych; 
- instalacja odgromowa; 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów 
budowlanych 
 i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Przy wykonywaniu robót instalacji elektrycznych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są 
wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 
z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną 

Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnącego , lub metalowe. 
 

6. Jakość dostaw 
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej marce oraz łatwo 
zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach 
kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie 
urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 
 

7. Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, które 
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które 
ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać 
technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym 
 w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 
prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu budowy. Będą one 
służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na 
urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 

8. Realizacja instalacji elektrycznych 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania: 
- Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 

1-fazowych. 
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- Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

- Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 
celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg 
wcześniej opisanych zasad. 

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
- W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
- na korytkach prefabrykowanych 
- w rurach instalacyjnych,  
 
Łączenie przewodów: 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym, oraz  
w tablicach. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone 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 zapewniać 
prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
Przyłączanie odbiorników: 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i 
warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
  
Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej:  
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
podłączyć obwody zewnętrzne  
podłączyć przewody ochronne  
 
Próby montażowe: 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . Zakres podstawowych prób obejmuje: 
pomiar rezystancji izolacji instalacji  
pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
pomiary impedancji pętli zwarciowych  
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
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Ogólne zasady wykonywania instalacji: 
1.Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  
i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a 
przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  
2.W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być 
połączone.  
3.Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy 
metalowe, na których  
4.w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu 
ochronnego. 
5.Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego 
doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie 
przeprowadzone kable, przewody  
6.i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 
7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable należy 
chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 
8.Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy 
udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni 
zgodne z polskimi normami. 
Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale 
zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie 
z PN. 
Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną przewodami typu LGY. Wewnętrzne linie zasilające 
prowadzone ą w poziomie 
 w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT   o odpowiednio dobranej nośności z 
uwagi na znaczną ilość kabli, a następnie w pionie w istniejących szachtach instalacyjnych. 
Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować za pomocą uchwytów systemowych. 
W szachtach wlz’y w rurach osłonowych mocowane do mocowanych do ściany każdego z szachtów. 
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie 
wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie 
natychmiastowym. 
 

9. Dokumentacja powykonawcza  
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
• komplet protokołów prób montażowych; 
• protokoły rozruchu technologicznego; 
• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez 

Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 
• instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają 

parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 
• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi przepisami; 
• protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 
• Komplet protokołów badań i pomiarów: 
− skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
− rezystancji izolacji przewodów 
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− impedancji pętli zwarciowych 
− protokoły pomiarów rezystancji izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia; 
 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny 
być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z 
datą ich dokonania. 
 

10. Kontrola jakości robót 
Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych, 
oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i 
zastosowanych materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 
Nadzoru 
Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 
Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementów 
instalacji. 
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,  
- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 
- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 
- kompletności elementów instalacji. 
-  

11. Odbiór końcowy 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 
- protokoły z pomiarów, 
- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatką, że 

prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 
- atesty, 
- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z akceptacja 

Inwestora, Inspektora Nadzoru), 
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego 
czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i 
przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on korzystać z 
opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz 
kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
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- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 
odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym 
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania 
wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również 
wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego 
 i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 
powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem. 
 

12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie  
i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 
 

13. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. 
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót 
 

14. Transport 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały 
powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem podczas transportu. 
 

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych 
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach 
winidurowych.  
Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy 
udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni 
zgodne z polskimi normami. 
W ściankach działowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne układać wyłącznie w rurkach. 
Należy stosować wyłącznie przewody atestowane zgodne z PN. 
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wspólną ramką z instalacją gniazd wtykowych. 
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W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i 
elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w odpowiedniczce 
puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody 
łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć 
niezawodność i odporność ogniową połączenia w stosunku do kabli nie łączonych.  
 

16. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
 

17. Montaż urządzeń 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów 
systemu. 
 

18. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-E-
05009/41  
i późniejszą jej nowelizacją. 
Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć 
przewodem miedzianym z głównym zaciskiem uziemiającym. 
 

19. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej   
Jednostkami obmiaru są: 
Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb  
Urządzenia1 szt 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 
wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 

20. Odbiór robót 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

21. Przepisy związane 
Normy 
ISO/IEC IS 11801 Międzynarodowa norma dotyczące wymagań dla okablowania teleinformatycznego. 
EN 501679 Europejska norma dotyczące wymagań dla okablowania teleinformatycznego. 
 

22. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan 
prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstał na 
podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); Nr 109, 
poz. 1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; 
Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676. 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 
80/2000, poz. 904,  Dz. .U.  81/351  Ustawa o ochronie pożarowej) 
 

23. Rozporządzenia 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu 
 i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U.  
Nr 108/2002, poz.953) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 
1994r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. N r15 poz. 140). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych 
kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, 
jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat 
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, 
poz. 728). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 
906). 
ROZPORZĄRZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 31 marca 2000r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  
z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  
z dnia 31 sierpnia 2001r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104). 
 

24. Zarządzenia 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 
28, poz. 295). 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23). 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 
463). 
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ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 28 marca 1997r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 
216). 
 

25. Polskie Normy 
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym —  
Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-
08401.02; PN-87/E-08401.03; 
 
PN – EN 60893-3-6:2001Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastępuje 
PN-70/E-79100; 
 
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Zastępuje PN-91/E-05009/02; 
 
PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.  
Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
 
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.   
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;  
 
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 
 
PN – IEC 60364 – 4 – 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-05009/42;  
 
PN – IEC 60464 – 4 – 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zabezpieczenia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  wysokiego napięcia. 
 
PN – IEC 60464 – 4 – 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  Zastępuje PN-91/E-05009/43; 
 
PN – IEC 60364 – 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-
05009/443; 
 
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45; 
 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46; 
 
PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki  
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47; 
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PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.  
Zastępuje PN-91/E-05009/473; 
 
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 
 
PN-IEC 6060364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51; 
 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 

26. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53; 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Zastępuje  
PN – 92/E – 05009/537 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia 
 i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje  
PN-92/E-05009/56; 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  odbiorcze. Zastępuje PN-
93/E-05009/61 
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704; 
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i  badania. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zastępuje PN-91/E-05009/02;  
PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  
Zastępuje normę PN-91/E-05009/0. 
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