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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA
WYMAGANIA   OGÓLNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania:

                  Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie

  1.2.   Zakres stosowania SST      
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.
 1.3  .   Zakres rob  ót objętych SST      

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. SST zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania 
robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne:
 przebudowę wnętrza budynku,mającą na celu dostosowanie obiektu do obecnych 

wymagań i norm, w tym przebudowa zaplecza kuchennego oraz sanitariatów
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 docieplenie części stropodachów budynku,
 wykonanie kolorystyki elewacji,
 aranżację wnętrza sali,
 wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
 wymianę instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej,
 wymianę instalacji elektrycznej,
 wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów 

zewnętrznych.

Kod    CPV 45000000-7     Roboty budowlane

   CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kody pomocnicze
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań
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CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
CPV 45261910-6 Naprawa dachów
CPV 45261320-3 Kładzenie rynien
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442110-1 Malowanie budynków
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań

1.4.   Zakres stosowania SST  

Jako część Dokumentów Przetargowych,  Specyfikacje  Techniczne  należy odczytywać  i 
rozumieć  w  zleceniu  i  wykonaniu  robót  opisanych  w  podpunkcie  1.1  Integralną  część 
opracowania stanowią: Przedmiar Robót.

1.5.  Okre      ślenia podstawowe  

Użyte  w SST wymienione  poniżej  określenia,  należy  rozumieć  w każdym  przypadku  
następująco:

Dziennik  budowy  -  opatrzony  pieczęcią  zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi 
stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej  
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.

Kierownik budowy  -  osoba wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Księga obmiaru  -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie  
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają  
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiały   -   wszelkie   tworzywa   niezbędne   do   wykonywania   robót,   zgodnie   z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Nadzoru. 

Polecenie    Inspektora    Nadzoru    -    wszelkie    polecenia    przekazane    Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Og      ólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie  określonym w Szczegółowych  Warunkach Umowy przekaże 
Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi 
i  administracyjnymi.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego 
mu obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót.
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1.8. Zgodność robót z SST

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   przez 
Inwestora  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST.
Dane  określone  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST, i  wpłynie to na 
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9     Ochrona       środowiska w czasie wykonywania robót  

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

1.10  .   Ochrona przeciwpo      żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

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

1.11  .   Materia      ły szkodliwe dla otoczenia  

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

1.12  .   Bezpiecze      ństwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót,  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające 
bezpieczeństwo na terenie budowy w należytym stanie.

Wykonawca  zapewni  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych.

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

1 .13 .      Ochrona i utrzymanie rob      ót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez 
Inspektora Nadzoru.
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1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. Materiały
Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 

materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla 

których producent:
• dokonał   oceny   zgodności   wyrobu   z   wymaganiami   dokumentów   odniesienia wg 

określonego systemu oceny zgodności,
• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia,
• oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.

Do obrotu  i  stosowania  w budownictwie  są  również  dopuszczone  wyroby na  podstawie 
dotychczasowych  przepisów,  na  zasadach  w  tych  przepisach  określonych;  tzn.  że  wydane  
aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  z  normą  lub  aprobatą  techniczną,  
zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

2.1  .   Materia      ły nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy.

2.2.      Atesty, certyfikaty i deklaracje  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

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

b)  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  aprobatą  techniczną
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte 
certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla  
których powyższe dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie  posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek  
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST.

4. Transport
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Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie z  umową oraz za  jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz  
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  Technicznej  
i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia  Inspektora  Nadzoru będą  wykonywane  nie  później  niż  w czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki  
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.

6.1  .   Zasady kontroli jako      ści robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość materiałów. Wszystkie 
koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi  
Wykonawca. (jeżeli będą one konieczne)
6.2  .   Pobieranie pr      óbek  

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

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 
wytycznymi krajowymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu  i  terminie  badania.  Wyniki  pomiarów i  badań Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  do 
akceptacji Inspektora.

7. Obmiar robót

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia książki obmiarów. Zamawiający przewiduje rozliczenie 
ryczałtowe.

7.2  .   Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w  przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  Obmiar 
robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne 
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obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7.3.              Dokumenty budowy  

Przedmiotowe prace nie wymagają pozwolenia na budowę. Zamawiający będzie 
jednak wymagał prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy.

7.4.                  7.3.1  .   Dziennik Budowy  
Dziennik    Budowy  jest  wymaganym    dokumentem    prawnym    obowiązującym 

Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie  od przekazania  Wykonawcy trenu budowy do końca 
okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  z  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i  
gospodarczej  strony budowy.  Każdy  zapis  w Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony  datą  jego  
dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką  w  porządku  
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.

7.3.2  .   Ksi      ęga Obmiarów  

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia książki obmiarów
7.3.3  .   Pozosta      łe dokumenty budowy  
• Zgłoszenie (pozwolenie) na realizację zadania budowlanego,
• Protokoły przekazania terenu budowy,
• Umowy cywilno-prawne,
• Protokoły odbioru robót,
• Protokoły z narad i ustaleń,
• Korespondencja na budowie.

7.3.4  .   Przechowywanie dokument      ów budowy  
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym  lub  w  Urzędzie  Miejskim  w  Baborowie.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  
dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. Odbiór robót
8.1  .   Rodzaje odbior      ów robót  

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przy udziale Wykonawcy przez:
     1. Inspektora Nadzoru

a) odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu.

2. Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego

a) odbiorowi ostatecznemu,

b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2  .   Odbi      ór robót zanikowych i ulegających zakryciu  

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

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3  .   Odbi      ór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót tj.

Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.4  .   Odbi      ór 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 wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  wymaganych  dokumentów,  pomiarów  i  sprawdzeń, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót.

W toku odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania  
robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5  .   Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
● Dzienniki Budowy 
● Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń jeżeli takie zaistnieją
● Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.
● Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących, jeżeli takie zaistnieją 
● Kopię mapy zasadniczej   powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
● W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania   dokumentacyjnego 

nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
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ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

8.6  .   Odbi      ór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST .

Cena jednostkowa będzie obejmować.
● robociznę bezpośrednią,
● wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
● wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/,
● koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,  

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy /w tym 
doprowadzenie energii i wody/, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

● zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

● podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  Wycenionym 
Kosztorysie  Ofertowym jest  ostateczna i  wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za  
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10. Przepisy związane
●  Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414 z późniejszymi zmianami,
●  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
●  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
●  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegółowego   zakresu  i   formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego   zakresu   rodzaju   robót   budowlanych,   stwarzających   zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
●  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w    sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
●  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz.
177, z późniejszymi zmianami,
●  Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2.09.   2004   r.   w   sprawie
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioni robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego -
Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi zmianami,
●  Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003r. zmieniające  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień /CPV/
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. Wstęp

1.1.   Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  związanych  z  wykonaniem  wymiany  stolarki  
okiennej i drzwiowej. 

 1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach objętych przetargiem.

 1.4     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne", pkt. 6.2.

2. Materiały

2.1.     Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST "Wymagania ogólne", pkt. 2

2.2      Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:

 Według zaleceń umieszczonych w audycie energetycznym budynku współczynnik 
przenikania ciepła całego okna powinien wynosić U≤1,6 W/m²K. Projektuje się okna 
dwuszybowe,  PCV.  Dla stolarki drzwiowej zalecany współczynnik przenikania ciepła 
ma wynosić  U≤1,8 W/m²K. Szczegóły dotyczące specyfiki okien i drzwi znajdują się na 
rysunkach. 

• Drzwi zgodnie z projektem oraz załączonym zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej,
• parapety zewnętrzne z blachy stalowej cynkowej malowane proszkowo w

kolorze brązowym.
• kotwy stalowe
• kołki rozporowe
• pianka poliuretanowa
• silikon
• sucha zaprawa szpachlowa
• gips szpachlowy
• piasek do zapraw
• cement portlandzki 25 z dodatkami
• wapno hydratyzowane
• piasek
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3. Sprzęt
3.1       Og      ólne wymagania dotyczące sprzętu  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w SST "Wymagania ogólne", pkt. 3.

3.2       Sprz      ęt stosowany  

• ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp.
• łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu
• betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm3

• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
• sprzęt do ręcznego wykonania tynków
• oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

4. Transport

  4.1. Og      ólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 4.2

  4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robót

5.1      Og      ólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne", pkt. 5.

5.2      Warunki wykonania rob      ót  

Zakres prac przy realizacji wymiany okien i drzwi:
• demontaż okien i drzwi (wymontowanie skrzydeł, demontaż listwy maskującej , 

wymontowanie ościeży okien i drzwi)
• wykonanie niezbędnych prac murowych, zamurowanie części otworów okiennych zgodnie z 

projektem,
• montaż okien i drzwi ( wyrównanie elementów otworu okiennego w ścianie, osadzenie i 

ustawienie ościeży okna i drzwi, obsadzenie parapetów zewnętrzne przy oknach 
przymocowanie okna i drzwi za pomocą kotew stalowych do otworów w ścianach). 

Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. Po dokładnym oczyszczeniu 
szczelin z resztek gruzu i starych uszczelniaczy, należy wymieść pozostały pył i dokładnie zwilżyć 
wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany.  Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje 
ościeżnicę  w ścianie.  Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica 
ościeżnicy. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy i substancji tłustych 
oraz zmyć wodą.  Roboty tynkarskie powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm  oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".
Wymianę okien i drzwi wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych".
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6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w SST "Wymagania ogólne", pkt. 6

7. Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robót podanymi w SST 

"Wymagania ogólne" pkt. 7

8. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w SST "Wymagania ogólne" 

pkt. 8.

9. Przepisy związane
• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
• PN-86/B-0671 -   Kruszywa mineralne do betonu
• PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw
• PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
• PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw
• PN-88/B-06250 -  Beton zwykły
• PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
• Atesty ITB, PZH i P-poż dotyczące okien i drzwi.
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA
DOCIEPLENIE STROPODACHU ORAZ

WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKI RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wymianą obróbek blacharskich oraz systemu rynien i rur 
spustowych. 

 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  związanych  z  wykonaniem  docieplenia 
stropodachu oraz wymianą obróbek blacharskich oraz systemu rynien i rur spustowych. 

 1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie docieplenia stropodachu oraz wymiany obróbek blacharskich oraz systemu  
rynien i rur spustowych.

 1.4     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne", pkt. 6.2.

2. Materiały
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST "Wymagania ogólne", pkt. 2. 
Do wykonania pokrycia należy stosować materiały posiadające aprobaty techniczne.

2.2 Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:

• izolacja przeciwwodna z papy perforowanej
• styropapa
• papa zgrzewalna SBS

• elementy metalowe do podwieszenia rynien
• deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm
• kołki rozporowe metalowe
• śruby i nakrętki 
• blacha stalowa ocynkowana płaska, grubości 0,55 mm
• spoiwo cynowo-ołowiane
• gwoździe budowlane
• rynny dachowe półokrągłe z demontażu na istniejącym obiekcie 
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• rury spustowe 0,15 z demontażu istniejącego obiektu
• wsporniki do mocowania rynien
• haki do rur spustowych
• kształtki żeliwne z demontażu
• farba antykorozyjna do metalu

3. Sprzęt

3.1. Og      ólne wymagania dotyczące sprzętu  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w SST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 3.2 
• rusztowanie
• Płyty pomostowe komunikacyjne
• bale iglaste
• żuraw okienny przenośny 0,15 t
• ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp.
• łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego wykonania wykopu
• nożyce do cięcia blachy, lutownica
• oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

4. Transport
4.1  .   Og      ólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST "Wymagania ogólne", pkt. 4.

4.2  .   Wyb      ór środków transportu  

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robót
5.1  .   Og      ólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne", pkt.5. 

 Po oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża należy rozłożyć na powierzchni całego dachu 
paroizolację w postaci np. folii PE,  następnie należy ułożyć styropapę składającą się z płyt  
styropianowych o gr.18cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/mK z wierzchnią  
warstwą papy podkładowej. Kolejną warstwę stanowi papa perforowana, a końcową papa 
asfaltowa termozgrzewalna SBS. Projektuje się użycie kominków wentylacyjnych 
rozmieszczanych wg instrukcji producenta. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
przeznaczone są do wymiany na nowe wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej w kolorze 
brązowym.

6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6

7. Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robót podanymi w SST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

8. Odbiór robót
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 8.

9. Przepisy związane
PN- 68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i badania. 
PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Zasady wykonania robót określają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlano montażowych.
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

     INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

1. WSTĘP                                     

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. instalacje należy wykonać 
w dowiązaniu do istniejącej zmodernizowanej części instalacji na poziomie parteru. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

• montaż rurociągów,

• montaż armatury,

• montaż urządzeń,

• badania instalacji,

• wykonanie izolacji termicznej,

• regulacja działania instalacji.

1.4. Ogólne wymagania
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 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 odbioru 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 
instalacji.

2. MATERIAŁY

•Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby produ-
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centów 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.

2.1. Przewody

•                 Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z miedzi łączonych 
przez lutowanie. 

•                 Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.

•                 Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych ze szwem, 
przewodowych, z usuniętym wypływem wewnętrznym.

•                 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

•     Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 

o podwyższonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

•                 Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 19 mm,

•                 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL.

3. 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.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.4. Rury

•                 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i maga-
zynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposażenia

•                 Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 
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krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach.

4.6. Armatura

•                 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych.

4.7. Izolacja termiczna

•                 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
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.

•                 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty demontażowe

•                 Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez 
odzysku elementów.

•                 Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 
izolację cieplną.

•                 Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej 
na wyniesienie z budynku i transport.

•                 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu 
lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.

5.2. Montaż rurociągów

•                 Rurociągi łączone będą przez lutowanie. Wymagania ogólne dla połączeń określone są 
w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”.

•                 Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla 
połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót .......”.

•                 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru).

•                 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:
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–               wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

–               wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

–               przecinanie rur,

–               założenie tulei ochronnych,

–               ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

–               wykonanie połączeń.

•                 W miejscach przejść przewodów 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 za 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.

•                 Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm.

•                 Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

5.3. Montaż armatury i osprzętu

•                 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 
i dostawcy.

5.4. Badania 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.

5.5. 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.
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•                 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi.

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

•                 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej 
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 dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.

•                 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie.

 

 

7. 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 zaleca się przeprowadzić odbiory między 
operacyjne:

–               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 zaleca się 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.

•                 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

–               Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 

w trakcie wykonywania robót jeśli takie zaistnieją,

–               Dziennik budowy,

–               dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
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wydane przez dostawców materiałów),

–               protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

–               protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

•                 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 realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek,

–               aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia),

–               protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. Podstawą płatności jest:
protokół odbioru robót podpisany bez uwag przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego.

10. 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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną. 

 
1.2. Zakres stosowania SST

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

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robót obejmuje:
a)      instalacje elektryczne oświetleniowe
b)      instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
c)      instalacje elektryczne siłowe
d)      montaż tablicy rozdzielczej budynku, głównej oraz tablic lokalnych
e)      montaż złącza kablowego

 
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Zamawiającym.

2. Materiały

2.1.    Tablica rozdzielczagłówna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym 
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

2.2.    Złącze kablowe lub tablica przyłączająca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego 
o prądzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodpływowe, z układem samoczynnego załączania 
rezerwy (SZR) lub bez układu SZR.

2.3.    Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 
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z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056.

2.4.    Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie 
znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054.
2.5.    Oprawy fluorescencyjne 1×40 W, 2× 40 W, 4×20 W (do wnętrz) – nasufitowe 
wyposażone, lub nie, we własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.
2.6.    Oprawy fluorescencyjne 1×40 W, 2×40 W (bryzgoodporne) wyposażone we własny 
układ zasilania awaryjnego jak w p.2.5.
2.7.    Oprawy fluorescencyjne 2×40 W, 4×20 W do wnętrz, przeznaczone do wbudowania 
w sufity podwieszane wyposażone we własny układ zasilania awaryjnego jak w p. 2.5.
2.8.    Oprawy do żarówek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W 
(ewakuacyjne) i oprawy do świetlówek kompaktowych.
2.9.    Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub 
betonie.
2.10.  Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do 

instalacji szczelnych).

2.11. Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 
80 mm.
2.12.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.
2.13.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 
250 V.
2.14.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod 
tynkiem.
2.15.  Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub 
betonie.
2.16.  Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub 
betonie.
2.17.  Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 20 mm.
2.18.  Drut stalowy ocynkowany  o średnicy 6 mm.
2.19.  Płaskownik  stalowy, ocynkowany 30×4 mm.
2.20.  Grzejniki elektryczne konwektorowe, kumulacyjne na napięcie 230 V 50 Hz o mocy wg 
dokumentacji projektowej.
2.21.  Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej

(1)     Odbiór materiałów na budowie 

•           Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 
dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego. 

•           Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

•           W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

(2)     Składowanie materiałów na budowie

•           Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
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pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.

3. Sprzęt

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:

–           samochód dostawczy do 0,9 t,

–           spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

–                           wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy 

itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

–                           przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

–                           przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

–                           obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być 

chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 

przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
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sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) 
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy 
kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych.

5.6. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.7. Układanie przewodów 

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 
a)       Układanie rur

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

–   wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

–   wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

–   wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów.
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Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 
z wciągniętymi w nie przewodami.

b)       wciąganie przewodów 

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.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

–    w wykonaniu zwykłym, 

–    w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:

–    bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

–    na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

–    pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

–    na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

–    w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

•           Układanie przewodów na uchwytach 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów 
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby 
odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 
innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest 
wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

•           Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

–         ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem 

tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach 

niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk 

pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.



            Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;  Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelnień.

•           Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

–         zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku 

wraz z założeniem pokryw. 

•           Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

–         zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków 

rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, 

zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

5.8.  Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.

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 lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9.  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.
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Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

–           przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

–           przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

–           przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 

5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu.

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

5.11. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

–           pomiar rezystancji izolacji instalacji

–           pomiar rezystancji izolacji odbiorników

–           pomiary impedancji pętli zwarciowych

6. Kontrola jakości robót

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów 
[6].
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(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać:

–            zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

–            właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

–            załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem

–            wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia książki obmiarów.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2. Odbiory częściowe

8.3. Odbiory końcowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawą płatności jest:

protokół odbioru robót podpisany bez uwag przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego.

10. Przepisy związane

[1]     PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

[2]     PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

[3]     PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]     PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

[5]     PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

[6]     Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wymiany pieca 
C.O. oraz wymiany grzejników

• montaż armatury oraz kotła

• montaż urządzeń grzejnych

• badania instalacji,

• wykonanie izolacji termicznej,

• regulacja działania instalacji.

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

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22,  23  i  28  ustawy  Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

• Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  ogrzewania  do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 

– w przypadku  niemożliwości  ich uzyskania  – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach  i trwałości.  Wszelkie  zmiany  i odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji 

technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i użytkowych  instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy 

realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-

montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i przemysłowe”,  Polskimi  Normami,  oraz  innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
• Do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów 

krajowych i zagranicznych.
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• 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.

2.2. Grzejniki
• Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe.

3. 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.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Grzejniki
• Transport  grzejników  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się  transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane 

grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, 

aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 

Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2. Armatura
• Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny 

być  dostarczone  w oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Armaturę,  łączniki  i materiały 

pomocnicze  należy  przechowywać  w magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych 

w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demontażowe

• Demontaż pieca C.O. oraz grzejników.

5.2. Montaż grzejników
• Grzejniki  montowane  przy  ścianie  należy  ustawić  w płaszczyźnie  równoległej  do  powierzchni 

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 

mm.
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• Kolejność wykonywania robót:

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

– zawieszenie grzejnika,

– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

• Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym.  Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana  jest,  aby ogrzewać  budynek  podczas  prac  wykończeniowych,  lub by go osuszać,  

grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 

sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero 

po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

• Gałązki  grzejnika powinny być  tak ukształtowane,  aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 

złączek  w grzejniku  nie  następowały  żadne  naprężenia.  Niedopuszczalne  są  działania  mogące 

powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
• Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 

napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 

COBRTI-INSTAL.

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić 

dla każdego zładu oddzielnie.

• Badania  szczelności  instalacji  na  zimno  należy  przeprowadzać  przy  temperaturze  zewnętrznej  

powyżej 0°C.

• Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. 

Próbę  szczelności  w instalacji  centralnego  ogrzewania  należy  przeprowadzić  zgodnie  z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary,  lecz nie mniejsze niż 4 

bary.  Ciśnienie  podczas  próby  szczelności  należy  dokładnie  kontrolować  i nie  dopuszczać  do 

przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
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• Do pomiaru  ciśnień próbnych  należy używać  manometru,  który pozwala  na  bezbłędny odczyt  

zmiany  ciśnienia  o  0,1  bara.  Powinien  on  być  umieszczony  w możliwie  najniższym  punkcie 

instalacji.

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia.

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

• Po  uzyskaniu  pozytywnej  próby  szczelności  należy  przeprowadzić  próbę  na  gorąco,  przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych.

• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 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  dostarczona  partia  materiałów powinna  być  zaopatrzona  w świadectwo  kontroli  jakości 

producenta.

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
• Odbioru  robót,  polegających  na  wykonaniu  instalacji  centralnego  ogrzewania,  należy  dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumentacja  projektowa  z naniesionymi  na  niej  zmianami  i uzupełniania  w trakcie 

wykonywania robót,

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ),

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
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– 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 dotyczącą usunięcia usterek,

– aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany 

i uzupełnienia),

– protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. Podstawą płatności jest:

protokół odbioru etapu robót podpisany bez uwag przez kierownika budowy i  inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• „Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.   Tom II  Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze”.

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

• PN-91/B-02415  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  wodnych   zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania”.

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.

• PN-91/M-75009 „Armatura  instalacji  centralnego ogrzewania.  Zawory regulacyjne.  Wymagania 

i badania”.

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.

• PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

• PN–  93/C-04607  „Woda  w instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i badania  dotyczące  jakości 

wody”.


