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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
Obiekt:  Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.  
    im. Dr B. Hagera Tarnowskie Góry 
    Budynek Psychiatrii  
Adres:  Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51. 
 
Nazwa i kod robót:  45111300-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

      45421000-4 Wymiana stolarki 

      45321000-3 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe 

      45442110-1 Wykończenie ścian 

      45321000-3 Izolacje cieplne  

      45442100-8 Malowanie 

      45332200-5 Instalacja wody ciepłej i zimnej 

      45332300-6 Kanalizacja 

      45331100-7 Instalacja c.o 

      45316000-5 Wymiana instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia  
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B.01.00.00 OBIEKTY KUBATUROWE 

B.01.01.00 OBIEKTY KUBATUROWE 
 

  CZĘŚĆ BUDOWLANA (OGÓLNA) 

Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją Szpitala Powiatowego – budynku oddziału psychiatrii w Tarnowskich Górach przy ul. 
Pyskowickiej 47-51. 

1. Wymagania ogólne 

2. Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz 
dziennik budowy. 

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym 
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu 
realizacji inwestycji. 

Ustanowienie Inżyniera. 

3. Obowiązki Wykonawcy 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść 
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu budowy 

Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia. 

Wykonanie niwelacji terenu wg punktów wysokościowych wydanych w ramach projektu zagospodarowania 
terenu. 

Zabezpieczenie dostawy mediów 

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 

Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 

Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

Możliwością powstania pożaru 

Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się 
na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. W 
przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie  Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
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Inwestora, Inżyniera i władze konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację Inżyniera 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 
robót 

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek 

3. SPRZĘT 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

4. TRANSPORT 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).   

 Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy:   
− dziennik budowy, 
− księgę obmiarów, 
− dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
− atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  
− dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
− protokołów odbiorów robót, 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego 
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inżyniera przysługuje także: 
− przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
− autorowi projektu, 
− osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi 
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
− terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie, 
− oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
− wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
− wykaz środków transportu, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
− wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
− opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
− sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
− W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
− wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
− przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości, 
− określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
− prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
− wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z Inżynierem. 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 
badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi 
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar obejmuje roboty 
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem 
ślepym. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary skomplikowanych 
powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w 
formie załącznika. 

8. ODBIÓR 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, 
przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 

 Dokumenty do odbioru robót 
  Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
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− Dokumentację projektową 
− Receptury i ustalenia technologiczne 
− Dziennik budowy i księgi obmiaru 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
− Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
− Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
− Sprawozdanie techniczne 
− Dokumentację powykonawczą 
− Operat kalkulacyiny 
− Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
− przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
− zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 

formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja 
stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach 
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia usterek oraz odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne Inżynier ustali 
zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 
wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w 
kosztorysie.  Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie 
wszystkich czynności wymienionych w odpowiednich punktach SST  

Płaci się za jednostki obmiarowe zgodne z poszczególnymi punktami SST wykonania poszczególnych 
elementów. Cena jednostkowa wspólnych elementów dla wszystkich poszczególnych części SST obejmuje: 
− wytyczenie geodezyjne, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− wykonanie robót zgodnie z poszczególnymi punktami SST, 
− uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, 
− bieżące utrzymanie prowadzonych Robót oraz czystości dróg transportowych, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i SST. 



Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. im. Dr B. Hagera -Tarnowskie Góry – Budynek Główny 

 

    
 

6 

 B.01.05.00 INSTALACJE 

B.01.05.01  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją Szpitala Powiatowego – budynku oddziału psychiatrii w Tarnowskich Górach przy ul. 
Pyskowickiej 47-51 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznych dla zadania j.w.  

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót budowlano – montażowych wymienionych w 
punkcie 1.1. 

 

1.2.  Zakres robót 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. Robót 

- Instalacja oświetlenia 
− Wymiana przewodów kabelkowych w ścianach i sufitach - przewody miedziane 
− Oprawy oświetleniowe 
− Łączniki podtynkowe 

2. MATERIAŁY 

1. Wymagania ogólne. 
   Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Część Ogólna. 

2. Materiały do wykonania instalacji elektrycznych budynku  

   Zastosowane materiały 
− Przewody kabelkowe, 
− Oprawy oświetleniowe, 
− Puszki instalacyjne podtynkowe, 
− Łączniki świecznikowe podtynkowe, 

3. SPRZĘT 

1. Warunki ogólne stosowania sprzętu  

   Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, projekt 
organizacji robót budowlanych i montażowych. Ww. projekty są elementami wykonawczej dokumentacji projektowej 
i powinny być opracowane dla każdego obiektu i rodzaju robót. 

   Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji. 

   Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 
właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

2. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót: 

− wkrętakami, 
− kleszczami do ściagania izolacji 
− kleszczami uniwersalnymi (kombinerki) 
− nożami  
− pomostami montażowymi i pomostami roboczymi, 
− drabinami 
− wiertarkami 
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 Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu budowy.  

4. TRANSPORT 
  Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu 
danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. 

  W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 

  Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach przyobiektowych i na 
placach składowych magazynów, powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub projektach 
organizacji robót budowlanych i montażowych.  

  Warunki szczegółowe transportu, rozładunku i składowania określone są w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Tom I – Budownictwo Ogólne”. 

  Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie samochodami umożliwiającej transport, 
przewodów, opraw oświetleniowych, korytek i innych drobnych materiałów. 

  Do rozładunku żuraw wyposażony w trawers lub 2 szt. zawiesi pętlicowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

1. Wymagania ogólne 

   Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji montażu i harmonogram robót, plan 
BIOZ oraz wykaz pracowników zawierający dane o ich kwalifikacjach i aktualnych szkoleniach bhp.  

2. Wykonanie robót instalacyjnych. 

 Uwagi ogólne 

 - Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z 
instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia elektryczne 
należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 

Oprawy oświetleniowe 
 - Każdą oprawę ze źródłem światła, przed zamontowaniem, należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. 
 - Źródła światła powinny być dostosowane do opraw oświetleniowych. 
 - Oprawy oświetleniowe powinny być tak zamontowane aby nie powodowały olśnienia. 

Montaż przewodów 
- Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy układać w trasach kablowych na konstrukcji stropu i w 
ścianach kartonowo-gipsowych oraz podtynkowo. 
- Do każdej oprawy należy prowadzić po jednym trójżyłowym przewodzie, a do opraw z inwerterem należy 
doprowadzić czwarty przewód kontroli zaniku napięcia. 
- O ile nie przewidziano inaczej w Projekcie, przewody łączące oprawy oświetleniowe z tabliczkami 
bezpiecznikowymi powinny mieć żyły miedziane o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm2. 

 - Należy wykonać pomiar rezystancji izolacji po ułożeniu przewodów. 

Montaż osprzętu 

 -W pomieszczeniach technicznych i łazienkach należy zastosować osprzęt pt. bryzgoszczelny, w pozostałych 
pomieszczeniach nieuszczelniony, wyjątek stanowią inne warunki podane w projekcie zgodne z PE. 

 Osprzęt należy montować na wysokości: 
− wyłączniki 1,4m 

  

Pomiary kontrolne powinien wykonywać niezależny Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Wymagania ogólne 

   Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 
montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać: 
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1. zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji: 

−   dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy, 

−   u producenta w wytwórni przed wysyłką elementów na budowę –np. rozdzielnic, 

−   przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem, 

−   bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu, 

a)   jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

− dokumentów załączonych do dostawy, 

− oględzin zewnętrznych i pomiarów, 

b)  sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 

2. zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 

− kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w specyfikacji technicznej, 

− badań wykonanych elementów, 

− sprawdzeń wykonanych połączeń, 

− sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu. 

   Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  

   Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 
protokołach oraz w dzienniku budowy. 

   Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki 
pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do 
odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy. 

2. Kontrola jakości materiałów 

   Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym na rysunkach i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa wydane przez producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

3. Kontrola jakości robót. 

   Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

  Kontroli jakości podlega: 

Pomiar natężenia oświetlenia 

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, badania odbiorcze wykonanego oświetlenia 
musi wykonać jednostka prowadząca działalność gospodarczą w tym zakresie, posiadająca upoważnienie 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wyniki pomiarów należy przekazać w ciągu 14 dni od 
ukończenia opracowania do WSSE, Dział Higieny Pracy. Zakres badań objęty przedmiotowym opracowaniem określa 
cytowane Rozporządzenie. 

   Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp. Pomiary należy 
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek innych obiektów 
mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w 
złych warunkach atmosferycznych. 

   Pomiary natężenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji 
kątowej. Element światłoczuły powinien mieć urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

   Pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-E-02032. 

   Wykonawca przedstawi Inżynierowi wyniki pomiarów do zatwierdzenia. 

Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 

  Jednostka obmiarową jest: 

 - dla opraw oświetleniowych - komplet (kpl.) 

 - dla wyłączników, puszek - sztuka (szt.) 

 - dla przewodów   - metr bieżący (mb) 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  Wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

1. Cena jednostkowa 

   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 na 
rysunkach. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− koszty niezbędnych lub wymaganych w ST badań i pomiarów, 
− koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

   dla wszystkich czynności związanych z wykonaniem robót, tj: 
− robót przygotowawczych i pomiarowych, 
− oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, 
− uporządkowania miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowlane  -  wyd. 
Arkady 1989. 
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-E-04405 Pomiary rezystancji. 
PN-E-04500 Osprzęt sieci elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowe. 
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych 
i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach. 
PN-E-06153 Rozłączniki, odłączniki niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemysłowe na znamionowe napięcie do 1000 V. Ogólne wymagania i 
badania. 
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PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania. 
PN-E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-E-06314  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-E-08106  Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, wymagania i badania. 
PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
PN-E-85001 Lampy fluorescencyjne. 
PN-E-90054 Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne. 
PN-E-90184 Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-H-93200 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
PN-M-69775 Wadliwość złączy spawanych. Oznaczania klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym. 
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogólne 
wymagania i badania. 
ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi z polietylenu usieciowanego i powłoce 
polwinitowej. 
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B.01.05.00 INSTALACJE 
B.01.05.02  INSTALACJE WODNE. ZIMNA WODA  
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją Szpitala Powiatowego – budynku oddziału psychiatrii w Tarnowskich Górach przy ul. 
Pyskowickiej 47-51 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody zimnej, 
dla przedmiotowego zadania. 
 
1.2. Zakres robót  

Zakres stosowania ST wg wspólnego słownika zamówień CPV 
- instalacja wewnętrzna wody zimnej  

 
2. MATERIAŁY  

 
. Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów 
Materiały dla budowy instalacji wodociągowej oraz do budowy instalacji kanalizacyjnej 
Do budowy instalacji wodociągowej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne 
atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:  
Na podejściu do urządzenia montować zawory odcinające, kulowe. 
 
Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane 
na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

3. SPRZĘT 

a) Warunki ogólne stosowania sprzętu  

   Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, projekt 
organizacji robót budowlanych i montażowych. Ww. projekty są elementami wykonawczej dokumentacji projektowej 
i powinny być opracowane dla każdego obiektu i rodzaju robót. 

   Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji. 

   Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 
właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
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b) Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót: 

− wkrętakami, 
− spawarkami do rur PP 
− narzynkami i gwintownikami dla rur stalowych 
− nożami  
− pomostami montażowymi i pomostami roboczymi, 
− drabinami 
− wiertarkami 

 Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu budowy.  

4. TRANSPORT 
  Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu 
danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. 

  W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 

  Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach przyobiektowych i na 
placach składowych magazynów, powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub projektach 
organizacji robót budowlanych i montażowych.  

  Warunki szczegółowe transportu, rozładunku i składowania określone są w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Tom I – Budownictwo Ogólne”. 

  Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie samochodami umożliwiającej transport, rur PP, 
stalowych, PCV i innych drobnych materiałów. 

  Do rozładunku żuraw wyposażony w trawers lub 2 szt. zawiesi pętlicowych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonanie instalacji wody zimnej 
Zamontowanie rurociągów wodnych z rur stalowych ocynkowanych lub z tworzywa sztucznego PP 
 
Woda zimna i ciepła zostanie dostarczona do urządzeń sanitarnych Źródłem wody zimnej jest wodociąg miejski, 
Podejście do przyborów montować w bruzdzie ściennej lub prowadzić tuż nad posadzką wraz z podejściem 
kanalizacyjnym ( z przeznaczeniem do ich obudowania). 
Instalacje wody zimnej wykonać należy z rur 

 
-Instalacja wody zimne j 
-rury stalowe ocynkowane lub PP 
-zawory kulowe mosiężne 

 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. ● Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie 
próbne musi wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego.  
- Instalację wody pitnej poddać dezynfekcji. 
- Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
- Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 
 
 
Montaż armatury czerpalnej 
Armatura czerpalna pochodzi demontażu. 
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentów. Do baterii stojącej-
baterii umywalkowych należy stosować wężyki elastyczne z zaworkami odcinającymi, ograniczające rozchodzenie się 
hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
Armaturę czerpalną z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint za pomocą łączników lub kształtek. 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
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W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem 
utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei 
ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5cm 
od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu.  
 
Zakres wykonywanych prac 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach 
technicznych wykonania i stosowania materiałów i urządzeń instalacyjnych. 
 
Próby ciśnienia i izolacje w instalacji wody 
Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym 
niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00- 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania. W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, 
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania 
ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. 
Po przeprowadzeniu prób instalacje należy zaizolować. Poziomy, piony oraz rozprowadzenia zaizolować cieplnie 
otulinami z polietylenu o gr. 16mm. Na podejścia rur do armatury prowadzone w tynku lub w płytach kartonowo-
gipsowych założyć należy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne Poszczególne etapy wykonania prac 
instalacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
· Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 
· Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 
· Kontrola montażu przewodów i armatury 
· Kontrolę wykonania montażu przyborów sanitarnych i armatury łazienkowej 
· Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności) 
· Kontrola jakości wody po zakończeniu prób układu 
· Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót jest: 
 Dla rur ocynkowanych lub PP, PE, PCV – metr bieżący (mb) 
 Dla otulin – metr bieżący (mb) 
 Dla armatury i sprzętu – sztuka (szt) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji Poszczególne etapy 
robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 
po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru.  
Odbiór robót powinien obejmować: 
-prawidłowość wykonania spadków przewodów 
-prawidłowość wykonania połączeń 
-prawidłowość wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania 
-szczelność instalacji (próby ciśnieniowe) 
-prawidłowość wykonania „białego montażu” 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm 
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i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót analogiczną z obmiarem i oceną jakości użytych 
materiałów i wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań kontrolnych  

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
· PN-92/B –0176 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
· PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze 
· PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
· BN-76/8860 elementy mocujące rurociągi 
· BN-85/8862 Instalacje wodociągowe .Zbiorniki bezciśnieniowe .Wymagania i badania 
· PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 
· Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych 
· Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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B.01.05.00 INSTALACJE 
B.01.05.02  INSTALACJE WODNE-CIEPŁA WODA UŻYTKOWA.  
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją Szpitala Powiatowego – budynku oddziału psychiatrii w Tarnowskich Górach przy ul. 
Pyskowickiej 47-51 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji ciepłej wody 
użytkowej dla przedmiotowego zadania. 
 
1.2. Zakres robót  

Zakres stosowania ST wg wspólnego słownika zamówień CPV 
- instalacja wewnętrzna ciepłej wody użytkowej. 
 

2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów 
Materiały dla budowy instalacji ciepłej wody użytkowej  
Do budowy instalacji wodociągowej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne 
atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:  
Na podejściu do urządzenia montować zawory odcinające, kulowe. 
 
 
Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane 
na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

3. SPRZĘT 

c) Warunki ogólne stosowania sprzętu  

   Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, projekt 
organizacji robót budowlanych i montażowych. Ww. projekty są elementami wykonawczej dokumentacji projektowej 
i powinny być opracowane dla każdego obiektu i rodzaju robót. 
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   Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji. 

   Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 
właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

d) Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót: 

− wkrętakami, 
− spawarkami do rur PP 
− narzynkami i gwintownikami dla rur stalowych 
− nożami  
− pomostami montażowymi i pomostami roboczymi, 
− drabinami 
− wiertarkami 

 Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu budowy.  

4. TRANSPORT 
  Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu 
danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. 

  W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 

  Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach przyobiektowych i na 
placach składowych magazynów, powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub projektach 
organizacji robót budowlanych i montażowych.  

  Warunki szczegółowe transportu, rozładunku i składowania określone są w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Tom I – Budownictwo Ogólne”. 

  Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie samochodami umożliwiającej transport, rur PP, 
stalowych, PCV i innych drobnych materiałów. 

  Do rozładunku żuraw wyposażony w trawers lub 2 szt. zawiesi pętlicowych.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej 
Zamontowanie rurociągów wodnych z rur stalowych ocynkowanych lub z tworzywa sztucznego 
· Montaż armatury odcinającej 
 
Woda zimna i ciepła zostanie dostarczona do urządzeń sanitarnych. Źródłem wody zimnej jest wodociąg miejski, 
woda ciepła przygotowywana jest w wymiennikowi w budynku kuchni.  
Podejście do przyborów montować w bruzdzie ściennej lub prowadzić tuż nad posadzką wraz z podejściem 
kanalizacyjnym ( z przeznaczeniem do ich obudowania). 
Instalacje wody ciepłej wykonać należy z rur 
 
-rury stalowe ocynkowane lub PP 
-zawory kulowe mosiężne 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. ● Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie 
próbne musi wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego.  
- Instalację wody pitnej poddać dezynfekcji. 
- Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
- Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 
 
 
Montaż armatury czerpalnej 
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Aparatura czerpalna pochodzić będzie z demontażu 
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentów. Do baterii stojącej - 
baterii umywalkowej należy stosować wężyki elastyczne z zaworkami odcinającymi, ograniczające rozchodzenie się 
hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
Armaturę czerpalną z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint za pomocą łączników lub kształtek. 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem 
utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei 
ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5cm 
od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu.  
 
Zakres wykonywanych prac 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach 
technicznych wykonania i stosowania materiałów i urządzeń instalacyjnych. 
 
Próby ciśnienia i izolacje w instalacji wody 
Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym 
niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00- 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania. W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, 
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania 
ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. 
Po przeprowadzeniu prób instalacje należy zaizolować. Poziomy, piony oraz rozprowadzenia zaizolować cieplnie 
otulinami z polietylenu o gr. 16mm. Na podejścia rur do armatury prowadzone w tynku lub w płytach kartonowo-
gipsowych założyć należy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne Poszczególne etapy wykonania prac 
instalacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
· Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 
· Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 
· Kontrola montażu przewodów i armatury 
· Kontrolę wykonania montażu przyborów sanitarnych i armatury łazienkowej 
· Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności) 
· Kontrola jakości wody po zakończeniu prób układu 
· Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót jest: 
 Dla rur ocynkowanych lub PP, PE, PCV – metr bieżący (mb) 
 Dla otulin – metr bieżący (mb) 
 Dla armatury i sprzętu – sztuka (szt) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji Poszczególne etapy 
robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 
po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru.  
Odbiór robót powinien obejmować: 
-prawidłowość wykonania spadków przewodów 
-prawidłowość wykonania połączeń 
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-prawidłowość wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania 
-szczelność instalacji (próby ciśnieniowe) 
-prawidłowość wykonania „białego montażu” 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót analogiczną z obmiarem i oceną jakości użytych 
materiałów i wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań kontrolnych  

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
· PN-92/B –0176 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
· PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze 
· PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
· BN-76/8860 elementy mocujące rurociągi 
· BN-85/8862 Instalacje wodociągowe .Zbiorniki bezciśnieniowe .Wymagania i badania 
· PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 
· Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych 
· Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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B.01.05.00 INSTALACJE 
B.01.05.02  INSTALACJE KANALIZACYJNE.  
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją Szpitala Powiatowego – budynku oddziału psychiatrii w Tarnowskich Górach przy ul. 
Pyskowickiej 47-51 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót kanalizacji sanitarnej, 
dla przedmiotowego zadania. 
 
1.2. Zakres robót  

Zakres stosowania ST wg wspólnego słownika zamówień CPV 
- instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej 

 
2. MATERIAŁY  

 
. Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów 
Materiały dla budowy instalacji kanalizacyjnej 
Do budowy instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne 
atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:  
 
Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane 
na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. SPRZĘT 

a) Warunki ogólne stosowania sprzętu  

   Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt zagospodarowania placu budowy, projekt 
organizacji robót budowlanych i montażowych. Ww. projekty są elementami wykonawczej dokumentacji projektowej 
i powinny być opracowane dla każdego obiektu i rodzaju robót. 

   Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji. 

   Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 
właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
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b) Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót: 

− wkrętakami, 
− spawarkami do rur PP 
− narzynkami i gwintownikami dla rur stalowych 
− nożami  
− pomostami montażowymi i pomostami roboczymi, 
− drabinami 
− wiertarkami 

 Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu budowy.  

4. TRANSPORT 
  Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu 
danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. 

  W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 

  Urządzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach przyobiektowych i na 
placach składowych magazynów, powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub projektach 
organizacji robót budowlanych i montażowych.  

  Warunki szczegółowe transportu, rozładunku i składowania określone są w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Tom I – Budownictwo Ogólne”. 

  Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie samochodami umożliwiającej transport, rur PP, 
stalowych, PCV i innych drobnych materiałów. 
  Do rozładunku żuraw wyposażony w trawers lub 2 szt. zawiesi pętlicowych 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. ● Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie 
próbne musi wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego.  
- Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
- Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 
 
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej 
Montaż rurociągów z PCW – 0,05 mm na ścianach budynku Całość instalacji przewidziano do wykonania z rur PCV. 
Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2%. 
Na pionach kanalizacyjnych (u podstawy) zamontować czyszczaki rewizyjne zgodnie ze średnicą pionu. Przewody 
odpływowe kanalizacji sanitarnej prowadzić w przestrzeni pod posadzką parteru. W pomieszczeniach sanitarnych 
należy  zamontować wpusty posadzkowe śr. 75mm z syfonem z zamknięciem suchym przeciwzapachowym.  
 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem 
utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei 
ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5cm 
od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu.  
 
Zakres wykonywanych prac 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach 
technicznych wykonania i stosowania materiałów i urządzeń instalacyjnych. 
 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej. 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .  
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Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy obserwować podczas przepływu 
wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo-gospodarczych należy powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania 
muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 
trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne Poszczególne etapy wykonania prac 
instalacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
· Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta 
· Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 
· Kontrola montażu przewodów i armatury 
· Kontrolę wykonania montażu przyborów sanitarnych i armatury łazienkowej 
· Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności) 
· Kontrola jakości wody po zakończeniu prób układu 
· Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru robót jest: 
 Dla rur  PP, PE, PCV – metr bieżący (mb) 
 Dla otulin – metr bieżący (mb) 
 Dla armatury i sprzętu – sztuka (szt) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji Poszczególne etapy 
robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, 
po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru.  
Odbiór robót powinien obejmować: 
-prawidłowość wykonania spadków przewodów 
-prawidłowość wykonania połączeń 
-prawidłowość wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania 
-szczelność instalacji (próby ciśnieniowe) 
-prawidłowość wykonania „białego montażu” 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm 
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót analogiczną z obmiarem i oceną jakości użytych 
materiałów i wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań kontrolnych  

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
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· PN-92/B –0176 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
· PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze 
· PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
· BN-76/8860 elementy mocujące rurociągi 
· BN-85/8862 Instalacje wodociągowe .Zbiorniki bezciśnieniowe .Wymagania i badania 
· PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 
· Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych 
· Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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B.01.05.00 INSTALACJE 
B.01.05.03  INSTALACJE C.O.  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją Szpitala Powiatowego – budynku oddziału psychiatrii w Tarnowskich Górach przy ul. 
Pyskowickiej 47-51 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji c.o. dla 
przedmiotowego zadania. 
 
1.2. Zakres robót  

 
- demontaż starej instalacji c.o. 
- montaż nowej instalacji c.o. 
- modernizacja wymiennikowni 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych budową instalacji 
centralnego ogrzewania 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do budowy instalacji grzewczej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty 
techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Rury stalowe ze 
szwem gwintowane o parametrach i wymiarach zgodnych z normą PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem 
gwintowane oraz rury stalowe bez szwu przewodowe z kształtkami zgodne z normą PN-84/H-74220 Rury stalowe bez 
szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. Grzejniki płytowe stalowe o własnościach cieplno-
hydraulicznych zgodnych z normami PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne 
oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań. Armatura zamontowana w instalacji 
grzewczej powinna spełniać wymogi normy PN-90/M- 75003 - 
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. Szczegółowe normatywy dla 
poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji c.o. znajdują się w: 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
 
Wymagania i badania. 
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste. 
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne. 
Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spełniająca wymogi PN-85/B-02421 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
· Rury stalowe i PEX-c 
Kształtki do połączeń 
· Grzejniki płytowe 
· Głowice do zaworów termostatycznych, zawory termostatyczne + powrotne 
· Dwuzłączki proste 
· Odpowietrznik automatyczny z zaworem 
· Izolacja termiczna 
· zawory odcinające, zwrotny, osadnik siatkowy, zawory regulacyjne 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: 
· Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią (nożyce do cięcia rur, zgrzewarki, itp.) Sprzęt stosowany do robót 
c.o. powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Rury stalowe 
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Transport rur ze względu na ich długości fabryczne musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W 
czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy 
transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach 
winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je 
zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika widłowego. Rury powinny być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez 
zadaszenie. Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to 
spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy 
niż 2m. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na 
spodzie. 
 
Grzejniki 
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewozić w krytych 
środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozić w sposób fachowy zabezpieczający je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować długich grzejników ułożonych na krótkich paletach 
lub na innych grzejnikach. Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. 
Niedopuszczalne jest składowanie grzejników na wolnych i nie zadaszonych powierzchniach. Palety grzejników 
płytowych można układać maksymalnie w dwóch warstwach na równej podłodze. Całe opakowanie należy zdjąć z 
grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych. 
 
Armatura 
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny być pakowane i transportowane w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się 
odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. 
Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej 
niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 0 C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych 
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą 
znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala 
od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
(strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych . 
 
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany oraz przebiciami przez stropy należy rozpocząć 
prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej. 
5.2. Prace instalacyjne 
Wszystkie instalacje grzewcze mają być zaopatrywane w ciepło z modernizowanej wymiennikowni. Instalacje 
powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarowego,  
bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
·oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymaga 
powołanych przepisów techniczno budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.Ponadto zgodnie z 
art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego 
okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów 
techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych 
 
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
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• - zdemontować grzejniki, kanały, przewody w kanałach, przewody rozdzielcze 

• wykonać przewierty w stropie w miejscach podejść do grzejników, 

• zamontować grzejniki higieniczne Cosmo lub równoważne wg projektu, 

• rozprowadzić przewody c.o. wg projektu 

• wykonać płukanie instalacji, 

• wykonać próbę szczelności, 

• wykonać izolację termiczna przewodów, 

• przeprowadzić regulację instalacji c.o. 

• zamontować głowice termostatyczne, 

• wykonanie przebić w przegrodach dla prowadzenia instalacji 
 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących 
do wykonania robót. Parametry instalacji c.o. - 90/70°C. 
 
Ogrzewanie grzejnikowe 
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe montowane zaworami termostatycznymi. Na 
podejściach zamontowane zostaną zblokowane zawory odcinające. Zwraca się uwagę na wymaganą wysokość 
grzejników. Całość instalacji przewidziano z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie oraz z rur z tworzywa 
sztucznego PEX-c. Przewody należy izolować termicznie kształtkami z pianki polietylenowej . 
W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem 
stropowym. Przewody prowadzić ze spadkiem 5%o. Próbę instalacji wykonać na ciśnienie 0,9 MPa. 
 
Montaż rur 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być szczelne oraz 
nieskorodowane. Rury stalowe należy łączyć za pomocą spawania. Rury można przycinać na placu budowy do 
żądanej długości, a następnie łączyć z inną rurą bądź kształtką (kolano, redukcja, trójnik itp.) Połączenie ma być 
wykonane w sposób trwały. Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a 
w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny być układane ze spadkiem co najmniej 5%o od 
najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do węzła. W urządzeniach centralnego ogrzewania wodnego gałązki 
zasilające powinny być wykonane ze spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnika, gałązki powrotne z takim 
samym spadkiem od grzejnika do pionu. Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian , a przez 
mury przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur. Rury należy 
przymocowywać do ścian, uchwytami lub klamrami w odstępach zależnych od średnicy rury. Połączenia spawane 
przewodów powinny znajdować się między podporami w odległości 1/3 - 1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia. 
 
Montaż armatury 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura musi być szczelna oraz 
nieskorodowana. Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu 
i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzenia grzewczego. Armatura powinna być umieszczona 
w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe . naturalne. 
Armaturę z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint. Rury stalowe gwintowane należy łączyć za pomocą 
zewnętrznego gwintu na rurze i wewnętrznego gwintu na armaturze, które nakręca się na końce łączonych 
przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały poprzez zastosowanie materiałów uszczelniających takich 
jak pakuły konopne, pokost, pasta uszczelniająca lub taśmy teflonowe. Połączenie ma gwarantować szczelność 
armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ czynnika grzejnego. 
 
Montaż grzejników 
Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany budynku. Mocowanie do 
ścian należy wykonać przy użyciu zestawów do mocowania znajdujących się w komplecie z grzejnikami. Grzejnik 
powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym na skutek prowadzonych robót wykończeniowych. Rurociągi stalowe można podłączyć do grzejnika 
za pomocą śrubunków przyłączeniowych normalnych typów lub też przy zastosowaniu szerokiego asortymentu 
zamykanych, regulowanych śrubunków przyłączeniowych ( w wykonaniu prostym lub kątowym). 
 
Próby ciśnienia i izolacje 
Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym 
niż 0,6 MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. Próbę trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowaniem przewodów. W czasie 
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próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na 
manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji grzewczej należy 
przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o najwyższej temperaturze i ciśnieniu 
przyjętym do obliczeń. Po pozytywnym przyjęciu prób szczelności rury należy zaizolować. Na podejścia rur do 
grzejników i innych urządzeń cieplnych prowadzone w tynku lub w płytach kartonowo gipsowych założyć należy 
otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. Poszczególne etapy wykonania prac 
powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy  
Kontrola powinna obejmować: 
- Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta 
- Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 
- Kontrola montażu przewodów, armatury 
- Kontrolę wykonania montażu grzejników, 
- Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności) 
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 

7.  JEDNOSTKA OBMIARU 
 Jednostka obmiaru robót jest dla: 

 - rurociągów - metr bieżący (mb) 

 - zaworów – sztuka (szt) 

 - grzejników – sztuka (szt) 

 
8.  ODBIÓR  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót do odbioru. Odbiór powinien obejmować: 
- prawidłowość wykonania spadków przewodów 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- prawidłowość wykonania umocowania rur 
- szczelność instalacji (próby ciśnieniowe) 
- prawidłowość wykonania montażu grzejników, zaworów regulacyjnych, 
- prawidłowość wykonania izolacji 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektową 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót analogiczną z obmiarem i oceną jakości użytych 
materiałów i wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań kontrolnych  

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
· PN-64/B –10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
· BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie . Grzejniki płytowe stalowe 
· PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 
· Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych 
· Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów  
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B.01.06.00 TERMOMODERNIZACJA 
B.01.06.01  WYMIANA STOLARKI  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją Szpitala Powiatowego – budynku oddziału psychiatrii w Tarnowskich Górach przy ul. 
Pyskowickiej 47-51 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót przy wymianie stolarki 
otworowej dla przedmiotowego zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę 
stolarki okiennej wg przedmiaru robót. 
W skład tych robót wchodzi: 
- Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV. 
- Roboty tynkarskie wokół stolarki okiennej. 
 
 
2. MATERIAŁY 
Elementy i materiały zastosowane:  
Stolarka okienna koloru białego.  
Ramka PCV ciepła , redukującą kompensację pary wodnej na szybie.  
Współczynnik przenikania ciepła dla okna U=1,3 W/m2K.  
Współczynnik przenikania dla szyby zespolonej, nie mniej niż U=1,1 W/m2K. 
Okna wyposażone w nawiewną wentylację o wydajności 45m3/h. 
Współczynnik przenikalności akustycznej Rw ≥ 32 dB. 
Zawiasy okienne o nośności minimum 100kg.   
Parapety wewnętrzne szare z PCV (dostosowane do pozostałych parapetów, istniejących). 
Okna dzielone na dwie strefy, złączone na poziomym łączniku. 
Szeroki profil 5-komorowy wraz z okuciami stalowymi ocynkowanymi z zachowaniem standardu bezpieczeństwa 
WK1. 
Okucia uchylno – rozwierane, uchylne. 
Wewnątrz profilu zastosować wzmocnienie z kształtownika stalowego ocynkowanego grubości 2,0 mm. 
Ugięcie okna nie powinno przekraczać 2 mm/1 mb. 
Okna powinny posiadać blokadę błędnego położenia klamki. 
Dolne kwatery okien zaprojektowano jako uchylne z ogranicznikiem otwarcia.  
Górne skrzydła rozwierane – kierunek rozwierania ustalony zostanie w dniu przekazania placu budowy po konsultacji 
z inspektorem i dyrektorem palcówki. 
Okna wyposażone w dolnych poziomych ramach w otwory do odprowadzenia wód opadowych. 
Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu. 
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz, 
Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą. 
 
Zastosowany system profili winien uwzględniać normy obciążenia wiatrem  
wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ugięć elementów okna, charakterystyki wytrzymałościowej stalowych 
kształtowników wzmacniających oraz spełniać warunki zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłowa 
infiltracje powietrza. 
 
Zaprawa murarska. 
Kołki typu Hilti. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport 
Transport stolarki powinien odbywać się specjalnymi samochodami zaopatrzonymi w urządzenia i podpory do 
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transportu szkła 
 
Składowanie elementów 
 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
Okna zdemontowane przechowywać w wydzielonych, zamykanych pomieszczeniach. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT. 

 
- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
- Wykonawca powinien przedstawić w ofercie dokument autoryzacji od producenta 
proponowanego systemu. 
- Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym wprowadzeniu Wykonawcy na teren 
wykonywania robót. 
- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót (zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia). 
- Roboty muszą być wykonywane pod nadzorem pracownika Zamawiającego w oparciu 
o uzgodnione i zatwierdzone ze służbami technicznymi Zamawiającego harmonogramami kolejności dostępu do 
poszczególnych pomieszczeń. 
- Stały nadzór prowadzonych robót ze strony Wykonawcy musi być pełniony przez osoby 
posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określone przez ustawę 
Prawo budowlane. 
- Wymagana jest pełna identyfikacja pracowników Wykonawcy na placu budowy 
poprzez wcześniejsze - przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem - zgłoszenie listy wprowadzanych pracowników. 
- Każde planowane wejście do pomieszczeń w celu wymiany okien wymaga powiadomienia użytkowników. 
- Roboty budowlane należy realizować zgodnie z przepisami BHP i ppoż., warunkami technicznymi wykonywania i 
odbioru robót budowlanych oraz ustawą Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
- Wykonawca, w celu prawidłowego zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej, zobowiązany jest do wykonania jej 
pomiarów bezpośrednio na budowie. 
- Przy demontażu okien Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elewacji; wszelkie 
uszkodzenia muszą być usunięte na koszt Wykonawcy. 
- Szczeliny wewnętrzne - między oknem i istniejącym parapetem - należy uzupełnić 
zaprawą wodoszczelną, drobnoziarnistą, niepylącą, zatartą na gładko tak, by nie było widać „ziarna”. 
- Parapety wewnętrzne przed ułożeniem mają mieć wyrobione spadki z zachowaniem równej krawędzi zewnętrznej i 
pełnym wypełnieniem szczelin przy murze. 
- Roboty należy prowadzić kompleksowo i czysto. Wykonawca musi za każdym razem zabezpieczyć i sprzątać 
pomieszczenie, w którym będą prowadzone roboty. 
- Przestawianie mebli do potrzeb montażu okien oraz sprzątanie 

 
 

 Montaż stolarki budowlanej 
Wymagania dotyczące montażu 
 Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 
- przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne oraz inne obciążenia występujące podczas 
użytkowania, 
- luz miedzy otworem w ścianie, a oknem  powinien pozwalać na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury 
i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji budynku, 
 - okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy normalnych 
warunkach atmosferycznych, 
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- luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność cieplną, 
przeciwwilgociową i akustyczną, 
 
Wykonywanie robót.. 
-  rozbiórka stolarki okiennej i parapetów należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych, 
-  materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco, 
- ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu za pomocą klinów, ścisków lub specjalnych poduszek 
montażowych, 
- wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze wszystkich stron, 
- trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych  
- wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy co 30 cm na całym obwodzie okna, 
- zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać aby w czasie 
mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się), 
- dopuszczalne odchylenie od pionu to 1 mm na 1 m  wysokości okna, nie więcej niż 3 mm 
- uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie szczelina powinien być 
elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie na całej 
grubości ościeżnicy. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi, 
- wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa – który 
powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można zastosować specjalne listwy przyokienne),   
- regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola ościeży 
Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie trójwarstwowej powinna dochodzić 
do otworu okiennego. Ościeża muszą być oczyszczone i nie może na nich być kruchych fragmentów tynków, 
fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych. 

Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu dokumentów 
świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczonych do jej montażu do obrotu, oraz daty 
przydatności do użycia (dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania). 
Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe: 
wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność działania skrzydeł, 
sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do 
płaszczyzny skrzydeł, szczelności na wodę opadową, szczelność na infiltrację powietrza, izolacyjności termicznej, 
izolacyjności akustycznej, antykorozyjne dotyczących materiałów i elementów składowych  

Kontrola w czasie prowadzenia prac 
 W czasie odbioru robót  kontroli podlega: 
 - zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
 - zgodność ze specyfikacją techniczną 
 - jakość zastosowanych materiałów 
 - jakość montażu stolarki  
 - jakość połączenia ościeżnic z ościeżami 

Połączenia ościeżnic okien z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące: 

 - rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, aby odchyłki 
powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i połączenia pomiędzy 
ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne na wstrząsy i 
uderzenia)  

 - szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda spływająca po ich 
powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 

 - izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi) 

 - izolacyjności akustycznej 

           - korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję) 

 - higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, itp., nie 
wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 
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 - własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć ) 

 - trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczać się trwałością 
50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płaci się za wykonaną kompletną pracę związaną z wymianą stolarki otworowej.  

Cena obejmuje: 

dostarczenie gotowej stolarki, 

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

dopasowanie i wyregulowanie 

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  Normy i normatywy 
PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 

PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”  

PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” 

PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 

PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport” 

PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” 

PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania” 

PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” 

PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja” 

PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja” 

PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania” 

PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne” 

PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” 

PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania” 

PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 
Część 1: Metoda uproszczona” 

PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania 
ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i drzwi 

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych” 
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B.01.06.00 TERMOMODERNIZACJA 
B.01.06.01  DOCIEPLENIE ŚCIAN I FUNDAMENTÓW 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją Szpitala Powiatowego – budynku oddziału psychiatrii w Tarnowskich Górach przy ul. 
Pyskowickiej 47-51 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót przy termomodernizacji 
dla przedmiotowego zadania. 
 

1.2 Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

 

1.3 Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przedmiotu 
specyfikacji. 

1.4 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) – pkt. 1.5. 
Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego elementów budynku i 
otoczenia nie objętych remontem. 

 
2. MATERIAŁY 
- płyty styropianowe   
- śc. zewnętrzna   0,15   Styropian EPS 70-040    
- śc. kolankowa  0,16  Styropian EPS 70-040 
- śc. fundamentowa 0,15  Styropian  EPS 100-038 
- ościeża okienne i drzwiowe   Styropian EPS 70-040 o grubości średnio 4 cm 
 
Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 
- wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120 cm, 
- powierzchnie – szorstka po krojenia z bloków, płaska, 
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości), 
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, 
- stabilizacja wymiarów ±1,0% 
- łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV), wbijane, z talerzykami; głębokość zakotwienia kołków 
w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm. 
- siatka z włókna szklanego: 
- rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek, 
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia, 
- wymiary: szerokość nie mniej niż 100 cm, długość nie mniej niż 50 m, 
- wymiary oczek: nie mniej niż 3 mm, 
- masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m2, 
- strata prażenia w temperaturze 625oC – 10-25% masy, 
- siła zrywająca nie mniej niż 1500N, 
- wydłużenie względne przy sile 1500N – nie więcej niż 3,5 % 
- zaprawa klejąca do styropianu – sucha mieszanka mieszana na budowie z wodą 
- podkład tynkarski do siatki, 
- tynk akrylowy i krzemianowy , 

 
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 
ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby 
obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone. 
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Rodzaj sprzętu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki kątowe, piły, mieszadła, palniki. 

 
4. TRANSPORT 
Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zakres robót opisany jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). Remont obejmuje docieplenie ścian 
zewnętrznych obiektu. 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD DOCIEPLENIE 

Podłoże, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 
porostów, luźno związanych fragmentów itp. Czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono 
charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą wełny 
mineralnej. Wszystkie ściany należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją.  

 

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do płyt styropianowych. Przygotowanie kleju polega na 
wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości 
mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 
minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą 
powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać 
tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do 
podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do 
ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno 
na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach 
podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy 
większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o 
różnej grubości. 

 

KOŁKOWANIE STYROPIANU 

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego 
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. 
Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie 
do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w 
przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu 

 

PRACE DODATKOWE 

Wykonać uszczelnienia styków płyt ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej 
masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich 
narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. Wykonać wzmocnienia narożników budynku 
oraz otworów okien i drzwi, osadzając aluminiowy kątownik ochronny. 

 

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Warstwą zbrojoną stanowi warstwa ZAPRAWY KLEJOWEJ z zatopioną w niej siatka z włókna szklanego. Siatka ta 
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania płyt. 
Po przeszpachlowaniu powierzchni płyt zaprawą naciągamy tą samą zaprawę na ścianę pacą zębatą. Nałożony klej 
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zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki 
układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 10cm, zaś na narożnikach min. 15 mm. Minimalne otulenie 
siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO 
wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania 
podkładu tynkarskiego. 

 

WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 
wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

 

NAKŁADANIE TYNKÓW SZLACHETNYCH 

Tynki mineralne są produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie 
materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej, każdorazowo tej samej ilości wody (około 5-
5,2l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do 
użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. Czynności nakładania i fakturowania tynków 
mineralnych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany 
materiał odkładać do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej 
struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie 
świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - 
pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy 
tylko zagładzić ruchami okrężnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. 

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT. 
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone 
materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST). 

- W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac –odchyłki i tolerancje. 

- Badania w czasie odbioru. 

Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

- zgodność z dokumentacją projektową, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość montażu, 

- badanie instalacji odgromowej 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostki i zasady obmiarowania. 

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów rzeczowych opisanych w 
przedmiarze robót. 

8. ODBIOR ROBÓT 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 

 
Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją projektową i SST, 
- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montażu, 
- protokół instalacji odgromowej. 

Odbiór. 

Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny płyt w poziomie – 2 mm/ 2mb i nie więcej niż 10 mm na całości, Dopuszczalne 
odchylenia płaszczyzny po dociepleniu w pionie – 2 mm/ 2mb i nie więcej niż 10 mm na całości, 

 
9. PODSTWA PŁATNOŚCI 
- Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót. 
- Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

10. RZEPISY ZWIĄZANE. 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
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B.01.06.00 TERMOMODERNIZACJA 
B.01.06.02  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją Szpitala Powiatowego – budynku oddziału psychiatrii w Tarnowskich Górach przy ul. 
Pyskowickiej 47-51 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót przy termomodernizacji 
dla przedmiotowego zadania. 
 

1.2 Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

 

1.3 Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przedmiotu 
specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: 
Izolacja pionowa -2 x Abizol P na podkładzie 2 x Abizol R poziomej z folii PCW 
 
3. SPRZET 
Lepik nanosić należy pędzlem, szczotka dekarska lub natryskiem. 
 
4. TRANSPORT 
Lepik może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji 
dla materiałów klasy llla, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów Niebezpiecznych na drogach 
publicznych. Opakowanie należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jednak obok Drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczona dodatkowo listwami Przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem. Rolki papy nalepy przewozić w pozycji stojącej tak, aby  Tworzyły zwarta całość zabezpieczona przed 
przesunięciem i uszkodzeniem. Folie należy przewozić w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczającej przed 
przesunięciem i Uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót Uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
5.2. Zgodność z dokumentacja. 
Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzględniająca wymagania norm. Odstępstwo 
od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i 
potwierdzonym przez Inżyniera. 
5.3. Warunki wykonania izolacji. 
5.3.1. Izolacja z papy asfaltowej.- Wykonuje się ja na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe (bez 
wgłębień, wypukłości i pęknięć), czyste, odtłuszczone i odpylone. Izolacja powinna składać się z 2 warstw papy 
przyklejonych do podłoża i sklejonych miedzy sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstwy lepiku 
miedzy pokładem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5 mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza ni_ 
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o połowę szerokości 
arkusza. 
5.3.2. Izolacja z lepiku asfaltowego na gorąco - wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być 
równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych powinna być zgodna z 
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej ni_ 2, a łączna grubość tych warstw nie mniejsza ni_ 2 mm. 
Lepiki asfaltowe powinny być podgrzewane do temperatury 160- 180°C, a temperatura lepiku podczas jego 
rozprowadzania nie powinna być niższa ni_ 140°C. 
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5.3.3. Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno - wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być 
równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw bitumicznych powinna być zgodna z 
wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej ni_ 2. Łączna grubość powinna być zgodna z zaleceniami 
producenta lecz nie mniej ni_ 2 mm. 
5.3.4. Izolacje z folii PCW grubości minimum 0,2 mm -wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże jw. 
powierzchnia powinna być gładka. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone lub sfazowane. Folia 
może być układana na sucho lub klejona. Folia wodoodporna z PCW może być klejona klejem poliuretanowym. Folie 
bitumo- i olejoodpoma należy kleić lepikiem asfaltowym na gorąco bez wypełniaczy o temp. 160°C - 180°C. Grubość 
lepiku powinna wynosić ok. 1,5 mm, a temperatura w chwili zetknięcia z folia nie może być niższa ni_ 140°C. Folie 
powinny być łączone na zakłady o szerokości 3-5 cm za pomocą kleju, spawania lub zgrzania. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. 
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjna formę protokołu - 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. W trakcie 
wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególna uwagę na: sprawdzenie 
materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność zużytych 
materiałów z powołanymi normami oraz niniejsza Specyfikacja sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu 
sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa izolacji powinna Stanowic jednolita czysta powlokę 
przylegająca do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej warstwy, kontrole ilości ułożonych warstw i uzyskanie 
odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
 
7. ODBIÓR ROBOT 
Odbiory należy przeprowadzić dla każdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru 
izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robót izolacyjnych SA badania obejmujące: 
sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
sprawdzenie materiałów 
sprawdzenie podłoża pod izolacje 
sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
sprawdzenie Prawidłowości wykonanych robót 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi 
Obmiaru. Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcze i Inżyniera. 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach. 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badan atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa 
legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót Obmiar Robót zanikających przeprowadza 
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i Jednoznaczny. Wszelkie 
skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8.5 Jednostka obmiaru 
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
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kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie Należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania sie do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót, 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym 
Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
- Świadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW 

- Świadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW. 



Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. im. Dr B. Hagera -Tarnowskie Góry – Budynek Główny 

 

 39  
 

B.01.06.00 TERMOMODERNIZACJA 
B.01.06.02  OCIEPLENIE STROPODACHU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
termomodernizacją Szpitala Powiatowego – budynku oddziału psychiatrii w Tarnowskich Górach przy ul. 
Pyskowickiej 47-51 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót przy termomodernizacji 
dla przedmiotowego zadania. 
 

1.2 Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 

 

1.3 Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przedmiotu 
specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie użyte materiały musza posiadać świadectwa i aprobaty techniczne ITB, dopuszczające do stosowania w 
budownictwie.   
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem wydanym przez uprawniona jednostkę.  
Piana poliuretanowa. Obróbki blacharskie.  
Blacha powlekana gr. min. 0,5 mm, w arkuszach.  
Wkręty stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczającym.  
 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne, co do sprzętu niezbędnego do wykonania zadania omówiono w wymaganiach ogólnych. Do prac 
remontu pokrycia dachowego w technologii natrysku piany PUR należy stosować:  
- rusztowanie aluminiowe, systemowe z kompletem zabezpieczeń i mocowań,  
- wyciąg elektryczny przyścienny,  
- specjalistyczny wysokociśnieniowy agregat natryskowy, z oprzyrządowaniem,  
- agregat malarski,  
- paca ze stali nierdzewnej, paca PVC, pędzle, wałki malarskie,  
 
4. TRANSPORT 
 
Wymagania ogólne dotyczące transportu niezbędnego do wykonania kontraktu omówiono w wymaganiach ogólnych. 
Wszystkie materiały musza być transportowane w sposób niemogacy wpływać na pogorszenie ich wartości i cech 
fizycznych, jak równie: zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób uniemożliwiający utratę gwarancji 
na dany materiał lub urządzenie ze względu na uszkodzenia podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu - uwagi 
te dotyczą równie: transportu ręcznego, załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego materiału na miejsce jego 
wbudowania.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne warunki wykonania robót opisano w wymaganiach producenta piany natryskowej i należy je uważać jako 
obowiązujące dla niniejszego opracowania.  
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczna, Polskimi Normami i ogólnymi 
zasadami wiedzy budowlanej oraz niniejsza specyfikacja techniczna.  
Kolejność wykonywania robót natrysku piany PUR:  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- sprawdzenie powierzchni stropodachu – w miarę możliwości,  
- natrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzymałość i spełnienie warunków technicznych,  
- zgłoszenie do odbioru robót zanikowych wykonanego natrysku,  
- roboty porządkowe, uprzątnięcie placu budowy,  
- zgłoszenie do odbioru.  
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Wszystkie prac musza być wykonane przez wyspecjalizowane i doświadczone ekipy, posiadające odpowiednie, 
wysokociśnieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy musza być przeszkoleni pod względem BHP, zaopatrzeni w 
maski i okulary ochronne, rękawice nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem.  
 
Przygotowanie i oczyszczenie podłoża.  
Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, musza być spełnione następujące warunki:  
- z izolowanej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i źle związane elementy i zanieczyszczenia podłoża,  
- z powierzchni należy trwale usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów,  
- przed natryskiem należy wykonać naprawy wszystkich pęknięć i ubytków w podłożu,  
- przed natryskiem należy wykonać oczyszczenie skorodowanej blachy i zabezpieczenie elementów blaszanych farba 
antykorozyjna,  
I ETAP - STROPODACHY i DACHY  
- natrysk można prowadzić jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej,  
- optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 – 35 ° C,  
- temperatura składników – określana przez producenta komponentów,  
- temperatura podłoża min 12 ° C,  
- wilgotność względna powietrza nie więcej ni: 70 %,  
- natryskiwane podłoże powietrzno suche,  
- połać dachowa o min spadku 3%,  
- brak porywistego wiatru, < 2,5 m/s,  
2. Sprawdzenie powierzchni dachu.  
Przed wykonaniem natrysku piany PUR, cała połać dachowa należy sprawdzić pod względem  
Przyczepności istniejącego pokrycia dachowego do podłoża i nieszczelności w pokryciu. Przed natryskiem na 
pokryciu dachowym nie mogą wystąpić miejsca odparzeń istniejącego podłoża lub luźno związane, odstające 
elementy pokrycia dachowego. W przypadku zlokalizowania takich miejsc, należy je wyciąć, a miejsce po wycięciu 
zagruntować lub zakleić papa termozgrzewalna.  
3. Natrysk piany poliuretanowej.  
Etapy natrysku piany poliuretanowej:  
- natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez przerw i połączeń technologicznych 
oraz elementów mocujących, kłopotliwych przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatów,  
- piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch płynnych komponentów 
bezpośrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty dostarczane są pneumatycznie do miejsca wbudowania, 
wężami ciśnieniowymi w osłonie termicznej, na max odległość 120 m. Głównymi składnikami natryskowej piany 
poliuretanowej są dwa płynne składniki -poliol oraz izocyjanian. Składniki dostarczane są w beczkach i po 
wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone są w postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. 
Składniki najczęściej zmieszane w stosunku wagowym 100:97 (objętościowym 100:100) – stosunek zależny od 
zastosowanych komponentów, przeznaczenia izolacji i warunków technicznych, określonych przez producenta 
komponentów. Środkiem spieniającym musi być gaz wolny od freonu (zgodnie z konwencja Montrealska).  
- wytwarzanie piany odbywa się metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na równomiernym 
nakładaniu piany poliuretanowej, na przygotowane wcześniej podłoże, w warstwach grubości 10 do 15 mm każda, 
przy czym minimalna grubość wynosi 30 mm (przy min ilości trzech warstw). Pianę nanosi się z odległości 1,00 
metra w kierunku prostopadłym do podłoża, jest to warunek istotny prawidłowego rozkładu warstwy piany 
poliuretanowej na dachu.  
- natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko - w ciągu kilku sekund - utwardza się, przechodząc w 
sztywna pianę, o strukturze porów zamkniętych i bezspoinowej  powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas :żelowania 6 
– 12 sek., czas wysychania powierzchni 8 – 16 sek.,  
- warstwę pianki PUR zabezpiecza się dodatkowo warstwa chroniącą przed promieniowaniem ultrafioletowym w 
postaci specjalnych powłoki malarskich.  
4. Zgłoszenie do odbioru robót zanikowych.  
W trakcie robót natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, zależnie od uzgodnień stron, Wykonawca 
zgłasza Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu, czyli:  
- pomiar grubości poszczególnych warstw, w trakcie robót,  
- pomiar grubości łącznie zaprojektowanych warstw,  
- sprawdzenie ciągłości i poprawności wykonanego natrysku piany PUR przy obróbkach  
blacharskich, koszach, kominach,  
5. Wykonanie ochronnej powłoki lakierniczej z farby zabezpieczającej przed UV.  
Po wykonaniu natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, cała wykonana z piany PUR powierzchnie 
dachu należy zabezpieczyć przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV.  
Zewnętrzną powłokę piany poliuretanowej zabezpiecza się farbami „UV” poprzez malowanie wałkami, pędzlami lub 
poprzez natrysk z agregatu malarskiego. Powłoka ochronna wykonana w dwóch warstwach.  
6. Roboty porządkowe.  
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- Roboty porządkowe należy prowadzić w miarę na bieżąco - w sposób niekolidujący z harmonogramem i kolejnością 
prac.  
- Odpady powinny być składowane w wyznaczonych miejscach, a następnie wywożone.  
- Podczas prowadzenia prac porządkowych należy zwrócić szczególna uwagę na elementy budynku mogące ulec 
uszkodzeniu (osprzęt instalacyjny, urządzenia, wyposażenie pomieszczeń, zabudowy, stolarka i szyby itp.).  
 
6. KONTROLA ROBÓT 
 
Wykonawcy opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością ustaloną z Inspektorem 
Nadzoru.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które:  
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)  
b) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
a) Polska Norma,  
b) Aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi specyfikacji  
technicznej,  
c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie, z jednoznacznym określeniem ich cech, nazwy, partii. Materiały nie spełniające wymagań będą 
odrzucone, a etapy robót wykonane bez żadnych  
dokumentów nie zostaną odebrane.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiar robót zgodny z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Jednostki obmiaru zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej ofertowym.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót:  
1. odbiór robót zanikających,  
2. odbiór końcowy,  
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbiorów powinny być wpisy w dzienniku budowy wykonane przez 
Inspektora nadzoru. Roboty związane z ocieplaniem pokryć dachowych w technologii piany PUR powinny być 
wykonane przez wyspecjalizowana firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót niezbędny jest 
systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski. W czasie wykonywania robót 
należy prowadzić dzienniki budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiory robót zanikowych polegające na 
sprawdzeniu, czy poszczególne etapy natrysku piany PUR – warstwy, zostały wykonane zgodnie z wymaganiami co 
do grubości natrysku, świadectwa  
ITB, dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu.  
Z każdego sprawdzenia należy spisać protokół lub dokonać wpisu w dzienniku budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość 
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(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie Należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania sie do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót, 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym 
Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
3.1 Przepisy ogólne.  
3.1.1 Ustawa Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami,  
3.1.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węzinie,  
3.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z  
późniejszymi zmianami)  
3.1.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków bhp podczas wykonywania robót budowlanych, 
(Dz. U. nr 47, poz. 401)  
3.1.5 Ustawa z dnia 18.12.1998r o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. nr 162, poz.1121, z 
późniejszymi zmianami  
3.2.1 ROZPORZADZENIA  
3.2.1.1 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych 
obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. nr 121, poz. 1138  
3.2.1.2 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higiena prac - Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650  
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3.2.1.3 Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. nr 198, poz. 2041  
3.2.1.4 Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - Dz. U. nr 249 poz. 2497  
3.2.1.5 Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz. U. nr 138, 
poz. 1554  
3.2.1.6 Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy - 
Dz. U. nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami  
3.2.1.7 Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120, poz.1126  
3.2.2 NORMY  
3.2.2.1 OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA  
PN – 70/B - 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych  
PN - 821B - 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości  
PN - 82/B - 02001 Obciążenia budowli . Obciążenia stałe  
PN – 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
PN – 93/B - 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów - słownik  
PN - 891B - 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych  
BN – 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powłoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda przyspieszonego 
badania odporności na działanie czynników atmosferycznych  
PN – 61/B - 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej  
PN – 71/H - 97053 Ochrona przed korozja Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne ,  

PN - 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynku, 


