
Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

4.1. E-01 ROBOTY WEWNĘTRZNYCH LINI ZASILAJĄCYCH

4.1.1. WSTĘP
4.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
polegających na wykonaniu wewnętrznych linii zasilających na parterze budynku nr 365 na
terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

4.1.1.2. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu poprawne wykonanie WLZ na parterze budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

4.1.1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w części pt. Wymagania Ogólne.

4.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST.
3. WLZ wykonać według projektu budowlanego branży elektrycznej.

4.1.2. MATERIAŁY
Wszystkie dołączone zdjęcia i rysunki pełnią rolę elementów poglądowych.
Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  być  dopuszczone  do stosowania  w
budownictwie:

A. Kable elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi,
o izolacji i powłoce polwinitowej

PARAMETRY TECHNICZNE:
- typ: YKY
- napięcie znamionowe 600/1000[V]
- żyły aluminiowe jednodrutowe
- ilość żył: 5
- przekrój żył: 50 mm²
- maksymalna temperatura pracy 70°C
- odporny na promieniowanie UV
- barwy izolacji: 5-żyłowy: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara

B. Kable elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi,
o izolacji i powłoce polwinitowej

PARAMETRY TECHNICZNE:
- typ: YkYżo
- napięcie znamionowe 600/1000[V]
- żyły miedziane jednodrutowe
- ilość żył: 5
- przekrój żył: 16, 35 mm²
- maksymalna temperatura pracy 70°C
- barwy izolacji: 5-żyłowy: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara
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C. Kabel  silikonowy  ognioodporny  do  układania  na  stałe  z  żyłami  miedzianymi
jednodrutowymi o izolacji w kolorze czerwonym.

PARAMETRY TECHNICZNE:
- typ: HDGs PH90
- napięcie znamionowe 300/500[V]
- żyły miedziane jednodrutowe
- ilość żył: 3
- przekrój żył: 1,5 mm²
- barwy izolacji 3-żyłowy: zielono-żółta, niebieska, brązowa;

Składowanie materiałów
Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w części Wymagania Ogólne.

4.1.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

4.1.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części Wymagania Ogólne.

4.1.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w części Wymagania Ogólne.

Prace wykonać zgodnie z branżą elektryczną projektu wykonawczego. Dokładny wykaz WLZ
znajduje  się  w  projekcie  budowlanym.  Wszystkie  WLZ  należy  układać  w  korytach
kablowych i podtynkowo. Układając kable należy przestrzegać minimalnych promieni gięcia
by nie doszło do uszkodzenia WLZ. Obwody układać w ścianie nie płycej niż 5[mm] pod
tynkiem we wcześniej wykonanych bruzdach. Po ułożeniu kabli, zakleić wcześniej wykonane
bruzdy  zaprawą  do  wykończania  powierzchni  zewnętrznych  ścian.  Na  końcu  należy
pomalować ściany na których wykonywano nową instalację,  po uprzednim uzgodnieniu  z
inwestorem.

4.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części pt. Wymagania 
Ogólne.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakość  materiałów  i  urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania
próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do
aprobaty  Inspektorowi  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  zawierającego  wykaz
używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób
postępowania z materiałami, itp.

Czynności kontrolne etapowe
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 
zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi:
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- sprawdzenie ciągłości żył przewodów
- pomiar rezystancji izolacji przewodów

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynności kontrolne końcowe
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi 
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 
szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 
wiedzą techniczną,

  - jakość wykonania instalacji,
  - zgodność oznakowania z Polskimi Normami. 

W przypadku  niezadowalającej  jakości  robót  lub  użytych  materiałów  wykonawca  będzie
musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.
Przed  oddaniem  do  użytku  wykonawca  powinien  dokonać  uruchomienia  instalacji  i
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją
techniczną.

4.1.7. ODBIÓR ROBÓT
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części Wymagania Ogólne.

4.1.8.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części Wymagania Ogólne.

Jednostką  obmiarową  jest  mb  kabla,  mb  koryt  kablowych  i  ilość  sztuk  poszczególnych
elementów instalacji el. 

4.1.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa.

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią Wymagania Ogólne.

Płaci  się za ustaloną  ilość  mb  kabla  oraz  koryt  kablowych  i  poszczególnych  elementów
instalacji wymienionych w dokumentacji projektowej.

Płatność obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- kucie bruzd pod nową instalację,
- montaż nowej instalacji w bruzdach,
- zaklejanie wykutych bruzd pod nową instalację,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
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4.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

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

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
 Polskie normy
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4.2. E-02 ROBOTY NOWYCH ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

4.2.1. WSTĘP
4.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
polegających  na  przebudowie  istniejącej  rozdzielnicy  głównej  oraz  wykonaniu  nowych
rozdzielnic  elektrycznych  na  parterze  budynku  nr  365  na  terenie  Akademii  Marynarki
Wojennej w Gdyni.

4.2.1.2. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu poprawne wykonanie przebudowy oraz nowych rozdzielnic elektrycznych na parterze
budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

4.2.1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w części Wymagania Ogólne.

4.2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części Wymagania Ogólne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST.
3. Nowe rozdzielnie elektryczne wykonać według projektu budowlanego branży elektrycznej.

4.2.2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  być  dopuszczone  do stosowania  w
budownictwie.

Należy  zastosować  rozdzielnice  metalowe  w  kolorze  szarym,  wyposażone  w  zamek.
Szerokość  rozdzielnic  –  24  moduły.  Wysokość  rozdzielnic  dobrać  do  projektowanego
wyposażenia. Rozdzielnice R1, R2, R PPOŻ w wykonaniu natynkowym, rozdzielnica R3 w
wykonaniu  podtynkowym.  Rozdzielnicę  R  PPOŻ  wykonać  w  klasie  odporności
ogniowej E90.

A. Rozdzielnice R1, R3, R3 wyposażyć w:

 Rozłącznik izolacyjny 4p 100A 

 Potrójną lampkę sygnalizacyjną 3x230V AC

 Ogranicznik przepięć B+C (typ 1+2) 4P

 Wyłączniki nadprądowe B10 jako zabezpieczenie obwodów oświetlenia

 Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym  B16/0,03 2P

  Wyłączniki nadprądowe B16 3P w połączeniu z ochroną uzupełniającą w postaci 
wyłączników różnicowoprądowych 4P 20/0,03A AC oraz 4P 32/0,03A AC jako 
zabezpieczenie obwodów w pomieszczeniach kuchennych

 Wyłącznik nadprądowy B16 3P jako zabezpieczenie obwodu zasilania podnośnika 
dla osób niepełnosprawnych
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B. Rozdzielnice R1 i R2 wyposażyć w:

 Rozłączniki bezpiecznikowe, kasetowe typu RBK, 

 Montaż na szynie w rozstawie 60mm, 

 Odejście kabla góra lub dół, 

 Przyłącze na zacisk mostkowy. 

 Rozdział energii wykonać szynami szerokości 20mm grubości 5mm. 

 Po montażu wykonać osłony i przegrody izolacyjne zapewniające pełną ochronę 
przed dotykiem

Składowanie materiałów
Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w części pt. Wymagania Ogólne.

4.2.3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

4.2.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części Wymagania Ogólne.

4.2.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w części Wymagania Ogólne,

Prace  wykonać  zgodnie  z  projektem  budowlanym.  Schematy  rozdzielnic  zostały
przedstawione  na  rysunkach  o  numerach  E-3,  E-4,  E-5  i  E-6.  Powłokę  zewnętrzną  z
przewodów/kabli  zdejmować  dopiero  po  wejściu  do  rozdzielnic.  Połączenia  wewnętrzne
wykonać  schludnie  i  czytelnie.  Części  przewodzące  rozdzielnic  powinny  być  połączone
przewodem  wyrównawczym  z  szyną  ochronną  PE.  Części  przewodzące  będące  pod
napięciem  należy  zabezpieczyć  przed  dotykiem  bezpośrednim  i  pośrednim.  Izolację
przewodów zdejmować tylko na odcinku koniecznym do wprowadzenia do urządzenia, tak by
odizolowana żyła nie wystawała poza urządzeniem. Korzystając z giętkich przewodów (żyła
w  postaci  linki)  należy  ich  końcówki  wykończyć  tulejkami  zaciskowymi  dobranymi  do
przekroju przewodu.

4.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części Wymagania Ogólne.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakość  materiałów  i  urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania
próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do
aprobaty  Inspektorowi  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  zawierającego  wykaz
używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób
postępowania z materiałami, itp.
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Czynności kontrolne etapowe
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 
zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi:

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów
- pomiar rezystancji izolacji przewodów

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynności kontrolne końcowe
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi 
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 
szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 
wiedzą techniczną,

  - jakość wykonania instalacji,
  - zgodność oznakowania z Polskimi Normami. 

W przypadku  niezadowalającej  jakości  robót  lub  użytych  materiałów  wykonawca  będzie
musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.
Przed  oddaniem  do  użytku  wykonawca  powinien  dokonać  uruchomienia  instalacji  i
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją
techniczną.

4.2.7. ODBIÓR ROBÓT
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części Wymagania Ogólne.

4.2.8.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części Wymagania Ogólne.

Jednostką obmiarową jest ilość i rodzaj rozdzielnic, ilość urządzeń wyposażenia rozdzielnic,
mb kabla, mb koryt kablowych i ilość sztuk poszczególnych elementów instalacji el. 

4.2.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa.

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią Wymagania ogolne.

Płaci  się za ustaloną  ilość  sztuk  zamontowanych  rozdzielnic  elektrycznych,  urządzeń
wyposażenia  rozdzielnic  elekrycznych,  mb  kabla  oraz  koryt  kablowych  i  poszczególnych
elementów instalacji wymienionych w dokumentacji projektowej.

Płatność obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- montaż rozdzielnic i ich wyposażenia,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

4.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

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

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
 Polskie normy
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4.3. E-03 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
4.3.1. WSTĘP

4.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
na wykonaniu  instalacji  oświetlenia  wewnętrznego ogólnego i  ewakuacyjnego na parterze
budynku nr 365.

4.3.1.2. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  poprawne  wykonanie  instalacji  oświetlenia  wewnętrznego  w budynku  nr  365  na
terenie AMW w Gdyni.

4.3.1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w części Wymagania Ogólne.

4.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części Wymagania Ogólne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST.
3. Instalacje oświetlenia wykonać według projektu budowlanego branży elektrycznej.

4.3.2. MATERIAŁY

Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  być  dopuszczone  do stosowania  w
budownictwie:

OPRAWY OŚWIETLENIA OGÓLNEGO
PARAMETRY TECHNICZNE

Panel LED
 wymiary 595x595x12mm,
 do montażu w suficie modułowym,
 moc 40-45 W,
 barwa światła 2300-300 K,
 napięcie 230 V,
 strumień świetlny 3800-400 lm,
 zasilanie w komplecie,
 stopień szczelności IP20,
 kolor biały.

Oprawa do tub LED
 wymiary 1200x110x60mm,
 typ montażu – natynkowy lub podwieszany na linkach,
 moc 2x18 W,
 barwa światła 3000 K,
 napięcie 230 V,
 zasilanie dwustronne,
 świetlówki LED w komplecie,
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 stopień szczelności IP65,
 kolor biały,
 materiał klosza – poliwęglan wewnętrznie ryflowany.

Oprawa typu downlight
  do montażu w suficie rastrowym i podwieszanym,
  trzonek – 2 x E27,
  wyposażona w źródło światła 2xLED 15 W,
  barwa światła 3000-3500 K,
  kąt rozsyłu światła – min. 120º,
  obudowa – stal, odbłyśnik aluminiowy.

Oprawa nasufitowa typu plafon
  średnica 30-40 cm,
  do montażu natynkowego, na suficie gipsowo-kartonowym,
  trzonek – 2 x E27,
  wyposażone w źródło światła 2xLED 12W,
  barwa światła – 3000-3500 K,
  wbudowany czujnik ruchu – 360º,
  obudowa – stal, odbłyśnik aluminiowy,
  materiał klosza – mleczne szkło akrylowe.

Oprawa naścienna typu kinkiet
  wymiary ok. 595x92x46 mm,
  do montażu na ścianie,
  wyposażone w źródło światła LED 17 W,
  strumień świetlny 840 lm,
  barwa światła – 3000 K,
 stopień ochrony IP44,
  zasilanie 230 V,
  podział światła szerokostrumieniowy,
  oprawa z profilu aluminiowego malowanego na kolor szary,
  klosz z poliwęglanu.

Czujnik ruchu
  do montażu podtynkowego/podsufitowego,
  zasięg działania na wysokości 2,75m – min. R=5m,
  horyzontalny kąt działania – 360º,
  wertykalny kąt działania – 120º,
  regulacja czasu działania w zakresie 2 s – 15 min,
  możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia przy którym czujnik 

pracuje,
  obciążalność elektryczna – do 2500 W.

 
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać  świadectwo dopiszczenia 

CNBOP.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Oprawa oświetlenia awaryjnego z piktogramem ewakuacyjnym
PARAMETRY TECHNICZNE

  źródło światła LED 3W,
  czas pracy min. 3 godziny,
  strumień świetlny 315 lm,
  jednofunkcyjna,
  z piktogramem ewakuacyjnym,
  jednostronna lub dwustronna w zależności od miejsca montażu
  wewnętrzna – IP44, zewnętrzna – IP64.

Oprawa oświetlenia awaryjnego bez piktogramu
PARAMETRY TECHNICZNE

  wymiary 90x90mm,
  źródło światła LED 3W,
  czas pracy min. 3 godziny,
  strumień świetlny 315 lm,
  jednofunkcyjna,
  wewnętrzna – IP44, zewnętrzna – IP64,
  oprawy zewnętrzne na wsporniku montażowym pod kątem 30°.

Oprawa oświetlenia awaryjnego do przestrzeni otwartych
PARAMETRY TECHNICZNE

  wymiary 90x90mm,
  źródło światła LED 3W,
  czas pracy min. 3 godziny,
  jednofunkcyjna,
  strumień świetlny 315 lm,
  z optyką do obszarów otwartych,
  napięcie zasilania 230 V,
  stopień ochrony min. IP44.

POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI

Puszki podtynkowe głębokie i płytkie
PARAMETRY TECHNICZNE:

 przekrój znamionowy Ø 60 
 głębokość minimalna dla puszki płytkiej 40[mm]
 z tworzywa sztucznego

Łączniki
PARAMETRY TECHNICZNE:

 stosować łączniki jednobiegunowe, schodowe i krzyżowe zgodnie z częścią graficzną 
opracowania,

 stopień ochrony min. IP20, w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44,
 prąd łączeniowy 10[A],
 montaż podtynkowy.
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Przewody oświetleniowe elektroenergetyczne do układania na stałe z żyłami 
jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe lub płaskie z żyłą ochronną

PARAMETRY TECHNICZNE:
 typ: YDYżo lub YDYpżo
 napięcie znamionowe: 450/750V
 ilość żył: 3
 powierzchnia przekroju pojedynczej żyły: 1,5mm2 

 żyły miedziane jednodrutowe
 barwy izolacji przewodu 3-żyłowego: zielono-żółta dla przewodu ochronnego, 

niebieska dla przewodu neutralnego, pozostałe kolory gdzie preferowany to brązowy 
dla przewodów fazowych

Składowanie materiałów
Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w części Wymagania Ogólne.

4.3.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

4.3.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części Wymagania Ogólne.

4.3.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w części Wymagania Ogólne.

Instalacja  oświetleniowa wykonana zostanie  na nowych obwodach do których podłączone
zostaną nowe energooszczędne oprawy oświetleniowe. Do oświetlenia ogólnego zastosować
należy oprawy opisane w punkcie 4.3.2 w zależności od pomieszczenia zgodnie z rysunkiem
E-1. Instalacja powinna być rozwiązana bez stosowania puszek łączeniowych,  a wszystkie
połączenia powinny być wykonywane w łącznikach, czujkach i oprawach oświetleniowych.
Instalację  elektryczną  układać  w  tynku  nie  płycej  niż  5[mm]  we  wcześniej  wykutych
bruzdach.  Po  ułożeniu  przewodów,  zakleić  wcześniej  wykonane  bruzdy  zaprawą  do
wykończania powierzchni zewnętrznych ścian.
Zasilanie  oświetlenia  ogólnego  należy  wykonać  we  wskazanych  na  rys.  rozdzielnicach
elektrycznych przewodem YDYżo 3x1,5mm2.

Instalację oświetlenia wykonać wg projektu budowlanego w/w obiektu.

Łączniki  montować  na  wysokości  140  cm  od  poziomu  posadzki.  W  pomieszczeniach
wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44.
Oprawy zlokalizowane na klatkach schodowych, które są przewidziane do montażu na ścianie
należy  montować  na  wysokości  2,5  m  od  poziomu  biegu  schodów,  a  czujki  ruchu  na
wysokości 3m.

Oświetlenie ewakuacyjne musi zapewnić natężenie oświetlenia minimum 1 lx w osi tej drogi
ewakuacyjnej.  Zasilanie  oświetlenia  awaryjnego  należy  wykonać  we  wskazanych  na  rys.
rozdzielnicach elektrycznych przewodem YDYżo 3x1,5mm2.
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4.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części Wymagania Ogólne.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakość  materiałów  i  urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania
próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do
aprobaty  Inspektorowi  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  zawierającego  wykaz
używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób
postępowania z materiałami, itp.

Czynności kontrolne etapowe
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 
zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi:

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów
- pomiar rezystancji izolacji przewodów

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynności kontrolne końcowe
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi 
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 
szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 
wiedzą techniczną,

  - jakość wykonania instalacji,
  - spełnienie przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 
poziomów sygnału oraz jego jakości
  - zgodność oznakowania z Polskimi Normami. 

W przypadku  niezadowalającej  jakości  robót  lub  użytych  materiałów  wykonawca  będzie
musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.
Przed  oddaniem  do  użytku  wykonawca  powinien  dokonać  uruchomienia  instalacji  i
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją
techniczną.

Sprawdzenie natężenia oświetlenia
Projektowane  oświetlenie  zostało  przystosowane  do  obecnych  wymagań  i  norm
oświetleniowych  dla  poszczególnych  pomieszczeń  i  ich  sposobu  użytkowania.  Barwa
oświetlenia jest projektowana na poziomie 3000 K.
Natężenie  oświetlenia  w  zależności  od  funkcji  poszczególnych  pomieszczeń  powinno
wynosić:

 100 lx – korytarze, kłady, magazyny,
 150 lx – schody,
 200 lx – stołówka, pomieszczenia techniczne,
 300 lx – sale lekcyjne, muzyczne, komputerowe, biblioteka,
 500 lx pracownie artystyczne, prace ręczne, kuchnia.
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4.3.7. ODBIÓR ROBÓT
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części Wymagania Ogólne.

4.3.8.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części Wymagania Ogólne.
Jednostką obmiarową jest sztuka  zamontowanych opraw lub źródeł światła i innych 
elementów instalacji elektrycznej oraz mb wykonanej instalacji.

4.3.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa.
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią Wymagania Ogólne.

Płaci się za ustaloną ilość sztuk zainstalowanych opraw świetlnych, mb przewodów, ilość 
łączników i innych elementów instalacji.
Płatność obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie instalacji,
- montaż opraw oświetleniowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

4.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

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

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
 Polskie normy
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4.4. E-04 INSTALACJA GNIAZD ZASILAJĄCYCH

4.4.1. WSTĘP

4.4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
na wykonaniu nowych obwodów gniazd zasilających na parterze budynku nr 365 na terenie
Akademii Marynarki Okiennej w Gdyni.

4.4.1.2. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu  poprawne wykonanie  nowych  obwodów gniazd zasilających  na  parterze  budynku
nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

4.4.1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w części Wymagania Ogólne.

4.4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części Wymagania Ogólne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST.
3. Nowe gniazda wtykowe wykonać według projektu budowlanego branży elektrycznej.

4.4.2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  być  dopuszczone  do stosowania  w
budownictwie:

A. Natynkowe hermetyczne gniazdo zasilające 
PARAMETRY TECHNICZNE:

 z bolcem ochronnym typ 2P+Z
 stopień ochrony IP44
 natężenie prądu znamionowe 16 A
 napięcie znamionowe 230 V AC
 podwójne

B. Natynkowe gniazdo zasilające
PARAMETRY TECHNICZNE:

 z bolcem ochronnym typ 2P+Z
 stopień ochrony IP20
 natężenie prądu znamionowe 16 A
 napięcie znamionowe 230 V AC
 podwójne

C. Gniazdo wtykowe trójfazowe hermetyczne 
PARAMETRY TECHNICZNE:

 stopień ochrony IP67
 natężenie prądu znamionowe 16 A lub 32 A (w zależności od doprowadzonego 
przewodu zasilającego)
 trójfazowe
 podwójne
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C. Puszki podtynkowe głębokie i płytkie
PARAMETRY TECHNICZNE:

 przekrój znamionowy Ø 60 
 głębokość minimalna dla puszki płytkiej 40[mm]
 z tworzywa sztucznego


D. Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe z żyłami jednodrutowymi, o izolacji
i powłoce polwinitowej, okrągłe lub płaskie z żyłą ochronną
PARAMETRY TECHNICZNE:

 typ: YDYżo lub YDYpżo
 napięcie znamionowe: 450/750V
 ilość żył: 3 i 5
 powierzchnia przekroju pojedynczej żyły: 2,5mm², 4mm2 

 żyły miedziane jednodrutowe
 barwy izolacji przewodu 3-żyłowego: zielono-żółta dla przewodu ochronnego, 

niebieska dla przewodu neutralnego, pozostałe kolory gdzie preferowany to brązowy 
dla przewodów fazowych

 barwy izolacji przewodu 5-żyłowego: zielono-żółta dla przewodu ochronnego, 
niebieska dla przewodu neutralnego, brązowa dla L1, czarna dla L2, szara dla L3

Materiały niezbędne do wykonania instalacji: 
 rury elektroinstalacyjne, złączki karbowane i uchwyty mocujące z zamknięciem

Składowanie materiałów
Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w części Wymagania Ogólne.

4.4.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

4.4.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części Wymagania Ogólne.

4.4.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w części Wymagania Ogólne.

Prace  wykonać  zgodnie  z  projektem  budowlanym.  Projektuje  się  wykonanie  nowych
obwodów  zasilania  gniazd  wtykowych.  Instalacje  poprowadzić  wg  rysunków  branży
elektrycznej.  Zasilanie  wykonać  z  projektowanych  rozdzielnic  elektrycznych  wg
rysunków E- 3, E-4, E-5.

W sanitariatach stosować osprzęt o stopniu ochrony co najmniej IP44.

Gniazda montować na wysokości:
 30cm dla gniazd 1-f IP20 (wyjątek - gniazda zlokalizowane za szafkami)
 120cm dla wszystkich gniazd 3-f i wypustów zasilania, dla gniazd 1-f o stopniu

ochrony IP44, gniazd IP20 1-f jeżeli dane gniazdo znajduje się za szafką
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 inne  wysokości,  jeżeli  występują,  są  podane  na  rysunkach  bezpośrednio  przy
gnieździe, które jest inaczej montowane niż pozostałe 

Przewody układać w przepisowych odległościach od pozostałych instalacji budynku.
Przewody  układać   w  projektowanych  korytach  instalacyjnych.  Poza  korytami  przewody
układać  w rurach ochronnych  montowanych  do stropu na  uchwytach.  W projektowanych
ścianach  instalację  zabezpieczyć  rurą  ochronną  karbowaną.  Instalacja  powinna  być
rozwiązana bez stosowania puszek łączeniowych.
Zasilanie należy wykonać we wskazanych na rys. rozdzielnicach elektrycznych przewodem
YDYżo 3x2,5mm2,  YDYżo 5x2,5mm2 (gniazda  3-f  16A),  YDYżo 3x4mm2 (gniazda  3-f
32A). System zasilania gniazd TN-S.

4.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części Wymagania Ogólne.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakość  materiałów  i  urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania
próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do
aprobaty  Inspektorowi  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  zawierającego  wykaz
używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób
postępowania z materiałami, itp.

Czynności kontrolne etapowe
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 
zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi:

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów
- pomiar rezystancji izolacji przewodów

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynności kontrolne końcowe
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi 
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 
szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 
wiedzą techniczną,

  - jakość wykonania instalacji,
  - zgodność oznakowania z Polskimi Normami. 

W przypadku  niezadowalającej  jakości  robót  lub  użytych  materiałów  wykonawca  będzie
musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.
Przed  oddaniem  do  użytku  wykonawca  powinien  dokonać  uruchomienia  instalacji  i
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją
techniczną.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

4.4.7. ODBIÓR ROBÓT
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części Wymagania Ogólne.

4.4.8.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części Wymagania Ogólne.
Jednostką obmiarową jest sztuka zamontowanych gniazd wtykowych,  mb kabla,  mb koryt
kablowych i ilość sztuk poszczególnych elementów instalacji el. 

4.4.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa.

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią Wymagania Ogólne.

Płaci się za ustaloną ilość sztuk zamontowanych gniazd wtykowych, mb kabla oraz koryt 
kablowych i poszczególnych elementów instalacji wymienionych w dokumentacji 
projektowej. 

Płatność obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie instalacji gniazd zasilających,
- montaż gniazd zasilających, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

4.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

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

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
 Polskie normy
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4.5 E-05 OKABLOWANIE STRUKTURALNE ORAZ SIECI TV

4.5.1. WSTĘP
4.5.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
polegających  na  wykonaniu  okablowania  strukturalnego  oraz  sieci  telewizyjnej  w
budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

4.5.1.2. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  poprawne  wykonanie  okablowania  strukturalnego oraz  sieci  telewizyjnej  w
budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

4.5.1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w wymaganiach ogólnych ST.

4.5.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w wymaganiach ogólnych ST
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST.
3. Okablowanie strukturalne wykonać według projektu budowlanego branży elektrycznej.

4.5.2. MATERIAŁY
Wszystkie dołączone zdjęcia i rysunki pełnią rolę elementów poglądowych.
Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  być  dopuszczone  do stosowania  w
budownictwie:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

A. Szafa RACK
PARAMETRY TECHNICZNE:

 wymiary szafy – 600x800 mm
 drzwi przednie przeszklone, wyposażone w zamek patentowy, z możliwością 

przełożenia drzwi,
 panel wentylacyjny – wentylatory z termostatem – 1 kpl.
 panel krosowy nieekranowany 24 port kat.5 19” 1U – 6 szt.
 szyna uziemienia – 1 szt.
 wieszak poziomy 19” 1U RAL 9005 – 3 szt.
 prowadnica kabli pionowa boczna – 2 szt.
 listwa zasilająco-filtrująca z zabezpieczeniem – 1 szt.
 półka 2U – 1 szt.
 cokół do szafy 600x800x100 – 1 szt.
 kpl. zaślepiająco – filtracyjny 600x800 1/2 włókniny z przepustem szczotkowym 

– 1 szt.

B. Przewody UTP
PARAMETRY TECHNICZNE:

 typ: UTP kat. 5
 żyły miedziane jednodrutowe
 ilość żył: 2x4
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C. Gniazda okablowania strukturalnego
PARAMETRY TECHNICZNE:

 kat. 5e
 typ: RJ45
 podtynkowe w ścianach 

E. Puszki podtynkowe głębokie i płytkie
PARAMETRY TECHNICZNE:

 przekrój znamionowy Ø 60 
 głębokość minimalna dla puszki płytkiej 40[mm]

INSTALACJA TV

A. Multiswitch:
PARAMETRY TECHNICZNE:

     24 wyjścia abonenckie RTV + SAT,
     dystrybucja sygnału DVB-T i SAT pochodzących z dwóch satelitów
 wbudowana prekorekcja charakterystyki
 wbudowany przełącznik active/passive toru TV
 zgodny z A class, CE,  RoHS
 obsługa DiSEqC 2.0
 zewnętrzne zasilanie

B. Zasilacz
PARAMETRY TECHNICZNE:

 do zasilania multiswitch'y
 o podwyższonych parametrach obciążenia 4000 mA.

C. Przewód koncentryczny ekranowany:
PARAMETRY TECHNICZNE:

 impedancja – 75 ± 3 Ω,
 zakres częstotliwości 5-3000 MHz,
 pojemność 52pF/m ± 2 pF/m
 tłumienie niedopasowania (470-1000 MHz) 20 dB
 materiał przewodnika  - drut miedziany 1,02mm

Składowanie materiałów
Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w  wymaganiach ogólnych ST

4.5.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

4.5.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  wymaganiach ogólnych ST
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4.5.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w  wymaganiach ogólnych ST

4.5.5.1. Okablowanie strukturalne
Projektuje  się  sieć  okablowania  strukturalnego.  Rozmieszczenie  gniazd  LAN  i  punktu
dystrybucyjnego jest pokazane na rys. E-5. Projektowany punkt dystrybucyjny wykonać jako
szafę stojącą RACK 19'' 42U 600x800mm z przeszklonym panelem przednim. 
Wyposażenie  projektowanej  szafy  RACK zgodnie  z  opisem w punkcie  4.5.2.  Dostęp  do
wnętrza  szafy  poprzez  drzwi  przednie,  demontowane  osłony  boczne  oraz  drzwi  tylne,
możliwość  regulacji  położenia  ramy  19”  regulowane  stopki  zapewniające  możliwość
wypoziomowania  szafy,  pełne  uziemienie  wszystkich  sekcji  szafy.  Szafa  musi  dawać
możliwość zamontowania wentylatorów sufitowych oraz łączenia szaf przy pomocy łącznika,
cokołu.

Sieć okablowania strukturalnego umożliwia  co najmniej  transmisję  sygnałów cyfrowych  i
analogowych o częstotliwości transmisji do 250MHz.
W okablowaniu horyzontalnym jako medium transmisyjne dla przesyłu danych logicznych
zastosowano nieekranowany kabel skrętkowy 4-parowy UTP kategorii 5. Sieć okablowania
strukturalnego składa się z następujących elementów funkcjonalnych: punktu dystrybucyjne-
go – PPD, okablowania poziomego, gniazd odbiorczych. Całość zaprojektowano w topologii
gwiazdy hierarchicznej. W okablowaniu poziomym każde gniazdo odbiorcze jest podłączone
do panelu w punkcie dystrybucyjnym PPD. Topologia gwiazdy zapewnia możliwość szybkich
zmian  w strukturze okablowania  oraz łatwą lokalizację  i  usuwanie  usterek.  W przypadku
uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracować tylko ta stacja robocza, która jest podłączona
poprzez uszkodzoną linię.

Okablowanie poziome strukturalne należy wykonać przy użyciu nieekranowanego kabla 4-pa-
rowego typu UTP kategorii 5. Kable nieekranowane od strony PPD zakończyć na panelach
RJ45, natomiast od strony abonenckiej – w gniazdach odbiorczych na modułach nieekrano-
wanych RJ45 (rozmieszczenie na rysunku E-8 oraz E-2). Gniazda RJ45 montować w jednej
ramce z gniazdami 230V oznaczonymi na rysunku E-2. Wszystkie elementy toru transmisyj-
nego okablowania poziomego powinny spełniać wymagania, co najmniej dla kategorii 5. 
Kable UTP układać w korytach instalacyjnych przeznaczonych dla instalacji niskoprądowych
oznaczonych  na  rysunku  E-7.  Poza  korytami  przewody  układać  w  rurach  ochronnych
montowanych do stropu na uchwytach. W projektowanych  ścianach instalację zabezpieczyć
rurą ochronną karbowaną.
Okablowanie strukturalne wykonać wg projektu budowlanego w/w obiektu.

4.5.5.2. Sieć TV
Punkt  zbiorczy  instalacji  (multiswitch)  umiejscowić  w  pomieszczeniu  technicznym
przeznaczonym  dla  sieci  teletechnicznych.  Zainstalować  w  naściennej  skrzynce
teletechnicznej  wielkościowo  dobranej  do  zastosowanych  multiswitch'y.  Zasilanie
wyprowadzić z obwodu GN12.

Rozmieszczenie gniazd abonenckich przedstawiono na rysunkiu E-2.  

Przewody  od strony PPD zakończyć na multiswitch, natomiast od strony abonenckiej – w
gniazdach  odbiorczych.  Gniazda  TV  montować  w  jednej  ramce  z  gniazdami  230V
oznaczonymi  na  rysunku  E-2.  Wysokość  montażu  została  określona  na  załącznikach
graficznych. 
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4.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w  wymaganiach ogólnych ST

4.5.7. ODBIÓR ROBÓT
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w  wymaganiach ogólnych ST

4.5.8.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte wymaganiach ogólnych ST

Jednostką obmiarową jest:
- ilość mb. ułożonych przewodów
- ilość mb. wykonanych bruzd i ich zaprawienie
- ilość szt. wykonanych szaf RACK
- ilość szt. podłączonych gniazd RJ45

4.5.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa.

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z  wymaganiami ogólnymi ST

Płaci się za ustaloną ilość wymienionych elementów w pkt. 4.7.8.1.
Płatność obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoża,

- kucie bruzd/otworów pod nowe elementy

- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego oraz sieci TV,

- montaż gniazd,

- zaklejanie wykutych bruzd/otworów pod nowe elementy

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

4.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

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

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
 Polskie normy
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4.6 E-06  SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU, SYSTEM ODDYMIANIA

4.6.1. WSTĘP

4.7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
polegających na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania oraz głównego
wyłącznika  prądu  w  obrębie  parteru  budynku  nr  365  na  terenie  Akademii  Marynarki
Wojennej w Gdyni

4.6.1.2. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  poprawne  wykonanie  systemu  sygnalizacji  pożaru,  systemu  oddymiania  oraz
głównego wyłącznika prądu w budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

4.6.1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w części Wymagania Ogólne.

4.6.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części Wymagania Ogólne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST.
3. Oddymianie klatek schodowych wykonać według projektu budowlanego branży 
elektrycznej i architektury (zestawienie stolarki p. poż.).

4.6.2. MATERIAŁY
Wszystkie dołączone zdjęcia i rysunki pełnią rolę elementów poglądowych.
Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  być  dopuszczone  do stosowania  w
budownictwie:

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

A. Centrala sygnalizacji pożaru – POLON 4900s
PARAMETRY TECHNICZNE:
- centrala musi mieć możliwość pracy w sieci z istniejącą centralą POLON 4900,
- napięcie zasilania – 230 V, 50 Hz,
- napięcie zasilania rezerwowe – 2 x 12 v, od 17 do 90 Ah,
- linie sygnałowe – 8,
- liczba czujek na linii – 127,
- temperatura pracy – od -5 do +40ºC.

B. Moduł sieciowy
PARAMETRY TECHNICZNE:
-  umożliwia  łączenie  central  w  sieci  z  wykorzystaniem  interfejsów  szeregowych
standardu RS-422,
- prędkość przepływu danych wynosząca 19200 b/s,
- pracuje jako wzmacniacz umożliwiający zwiększenie całkowitej długości pierścienia,
- zasilany separowanym napięciem 5 V lub 24 V.

B. Optyczna czujka dymu
PARAMETRY TECHNICZNE:
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- adresowalna
- detekcja o zasadę rozproszonego światła
- kompaktowa konstrukcja
- zasilanie 24 V DC (napięcie pracy)

C. Ręczny ostrzegacz pożarowy
PARAMETRY TECHNICZNE:

- adresowalny,
- wbudowany izolator zwarć
- kompaktowa konstrukcja
-     zasilanie 24 V DC (napięcie pracy)

D. Sygnalizator akustyczny
PARAMETRY TECHNICZNE:

- konwencjonalny
- min. 101 dBA
- kompaktowa konstrukcja
- zasilanie 24 V DC (napięcie pracy)

E. Głośniki dźwiękowego systemu ostrzegawczego
PARAMETRY TECHNICZNE
- dwukierunkowe, naścienne,
- o mocy 12 W.

F. Pozostałe elementy
- wskaźnik zadziałania,
- terminal sygnalizacji pożarowej z akumulatorem,
- pojemnik na akumulatory i akumulatory

SYSTEM ODDYMIANIA

A. Centrala oddymiania
PARAMETRY TECHNICZNE:

 wydajność prądowa: ≥ 12A,
 zasilanie: 230VAC,
 możliwość komunikacji z zastosowaną centralą sygnalizacji pożaru (alarm, uszkodzenie).

B. Przycisk oddymiania z funkcją przewietrzania
PARAMETRY TECHNICZNE:

 napięcie pracy: 24VDC,
 sygnalizacja świetlna o stanach alarmu i uszkodzenia,
 oddzielne przyciski do przewietrzania.

C. Napędy okienne
PARAMETRY TECHNICZNE:

 pobór prądu: 1A,
 zasilanie: 24VDC,
 wysuw – 800mm, dla okna O10c – 600 mm,
 siła pchania/ciągnięcia: ≥ 300N.
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D. Trzymacze drzwiowe
PARAMETRY TECHNICZNE:

 o sile trzymania nie mniejszej nić 490 N (50kg),
 trzymacze puszczają podczas stanu alarmowania lub zaniku napięcia w budynku,
 drzwi wyposażone w trzymacze muszą posiadać system samozamykaczy.

POZOSTAŁE MATERIAŁY

Przewody ognioodporne
PARAMETRY TECHNICZNE:

- izolacja zewnętrzna koloru czerwonego
- typ HDGs PH90, YnTKSYekw, HTKSHekw PH90

Pozostałe urządzenia elektrotechniczne wchodzące w skład systemu wyszczególnione 
w dokumentacji technicznej projektu budowlanego.

Składowanie materiałów
Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w części Wymagania Ogólne.

4.6.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

4.6.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części Wymagania Ogólne.

4.6.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w części Wymagania Ogólne.

4.6.5.1. System sygnalizacji pożaru
Istniejącą  Centralę  Sygnalizacji  Pożaru  znajdującą  się  w  budynku  należy  rozbudować  o
dodatkowy moduł. Projektowaną centralę zlokalizować przy centrali istniejącej na wysokości
ok. 150 cm od poziomu posadzki. Ze względu na to, że istniejąca centrala sygnalizacji pożaru
jest  producenta  POLON-alfa  w  projekcie  zastosowano  również  centralę  tego  producenta.
Chcąc wykonać instalację przy użyciu urządzeń innych producentów należy sprawdzić czy
będą  one  współpracować  z  istniejącym  systemem  oraz  zweryfikować  zaprojektowane
schematy  i  parametry  użytkowe.  Zastosowane  produkty  innych  producentów  nie  mogą
pogorszyć określonego w projekcie standardu.
Wszystkie  przewody,  które  mają  za  zadanie  działać  podczas  pożaru  należy  układać
podtynkowo nie płycej  niż 5mm lub natynkowo nad sufitem podwieszanym przy pomocy
atestowanych  uchwytów  przez  CNBOP,  układanie  w  korytach  kablowych  jest
niedopuszczalne  jeżeli  nie  posiadają  one  dokumentów  wydanych  przez  CNBOP
poświadczających odporność ogniową wraz z systemem mocowania.

4.6.5.2. Główny wyłącznik prądu i przycisk ppoż.

Nie  przewiduje  się  wymiany  istniejącego  głównego  wyłącznika  prądu.  Jedynie  należy
wymienić  przewód  sterujący  wyłącznikiem  na  PH  90  HDGs  2x1  wraz  z  przyciskiem
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wyłącznika  prądu.  Umiejscowienie  przycisku  oraz  przebieg  przewodu  oznaczona  na
rysunku E-9.

4.6.5.3. System oddymiania
Użyte  w  projekcie  nazwy  własne  materiałów  są  przykładowe,  dozwolone  jest  stosowanie
materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych.

Środkowa klatka schodowa - K2

Centralę oddymiania grawitacyjnego wykonać przy wejściu na klatkę schodową  w miejscu
wskazanym na rys. E-9 przy suficie. Centralę zasilić przewodem HDGs PH90 3x2,5mm2 po
trasie wg  rysunku E9 oraz schematu E-10.

CSO należy dobrać ze względu na takie parametry jak: zapewnienie współpracy z Centralą
Sygnalizacji  Pożaru  CSP  i  odpowiedni  wydatek  prądowy  ze  względu  na  zainstalowane
urządzenia i napędy CSO, gdzie prąd CSO podczas pracy alarmowej nie może być mniejszy
niż 12A.

Urządzeniami  systemu oddymiania  klatki  schodowej  są   napędy klapy  odymiającej  1szt,
napędy  okna  napowietrzającego  1szt,  trzymacze  drzwiowe 4szt  i  przyciski  oddymiania  z
funkcją przewietrzania.

Trzymacze  drzwiowe  powinny  posiadać  siłę  trzymania  nie  mniejszą  niż  490N  (50kg).
Trzymacze mają za zadanie trzymać otwarte drzwi podczas normalnej pracy pozostawiając
otwarte ciągi komunikacyjne. Podczas stanu alarmowania lub zaniku napięcia w budynku (np.
podczas  wyzwolenia  przycisku  PPOŻ.)  trzymacze  drzwiowe  puszczają  powodując
zamknięcie drzwi i uniemożliwienie rozprzestrzeniania się zadymienia na drodze ewakuacji.
Drzwi  wyposażone  w  trzymacze  (i  każde  drzwi  P.  POŻ.)  muszą  posiadać  system
samozamykaczy drzwiowych.

Klapę oddymiającą na ostatniej kondygnacji wyszczególnione w projekcie architektonicznym
wyposażyć w zestaw napędów dobrany przez producenta instalowanej klapy oddymiającej.

Napowietrzanie  klatki  schodowej  będzie  realizowane  przez  projektowane  okno
napowietrzające  wyszczególnione  w  projekcie  architektonicznym.  Na  oknie
napowietrzającym  zainstalować  napędy  okienne  dobrane  przez  producenta  okna
napowietrzającego.

Przyciski oddymiania z funkcją przewietrzania wykonać na wysokości 140cm od poziomu
posadzki i zlokalizować w miejscach wskazanych na rys. E9 zlokalizowane na kondygnacji
parteru oraz ostatniej kondygnacji.

Układ  połączeń  i  typ  zastosowanych  przewodów  jest  wykazany  na  rysunku  E9  oraz
schemacie  E-10. Prowadzenie przewodów w obrębie klatki schodowej wykonać pod tynkiem
nie  płycej  niż  5mm.  Po  skończonych  pracach  klatkę  schodową  doprowadzić  do  stanu
pierwotnego.

Klatki schodowe zewnętrzne – K1 i K3

Istniejące centrale  typu  RZN 4402-k należy przenieść z ostatniej  kondygnacji  na poziom
kondygnacji parteru w miejsca oznaczone na rysunku E-9. Centrale zamontować pod sufitem.
Wszystkie przewody przeznaczone są  do wymiany. Podłączenie do siłowników okiennych
okien  oddymiających  można  wykonać  stosując  puszkę  przyłączeniowa  w  klasie  E90  w
miejscu po zdemontowanej centrali.  
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Urządzeniami systemu oddymiania klatki schodowej (dla każdej osobno) są  napędy okien
oddymiających (istniejące) 2szt,  napędy drzwiowe drzwi napowietrzających 2szt, przyciski
oddymiania z funkcją przewietrzania.

Jako napędy drzwiowe zaleca się zastosowanie po jednym napędzie drzwiowym na skrzydło
główne (2 szt.) typu DDS 54/500 o parametrach: 24V DC, 1A, wysuw 500mm, siła pchania
500N (51kg) czas  otwarcia  42s.  Drzwi wyposażyć  dodatkowo w samozamykacze  na dwa
skrzydła z kolejnością zamykania.  

Przyciski oddymiania z funkcją przewietrzania wykonać na wysokości 140cm od poziomu
posadzki i zlokalizować w miejscach wskazanych na rys. E-9 na kondygnacji parteru oraz
ostatniej kondygnacji.

Układ  połączeń  i  typ  zastosowanych  przewodów  jest  wykazany  na  rysunku  E-9  oraz
schemacie  E-10. Prowadzenie przewodów w obrębie klatki schodowej wykonać pod tynkiem
nie  płycej  niż  5mm.  Po  skończonych  pracach  klatkę  schodową  doprowadzić  do  stanu
pierwotnego.

4.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części Wymagania Ogólne.

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakość  materiałów  i  urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania
próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do
aprobaty  Inspektorowi  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  zawierającego  wykaz
używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób
postępowania z materiałami, itp.

Czynności kontrolne etapowe
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 
zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi:

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów
- pomiar rezystancji izolacji przewodów

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynności kontrolne końcowe
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi 
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami 
szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 
wiedzą techniczną,

  - jakość wykonania instalacji.

W przypadku  niezadowalającej  jakości  robót  lub  użytych  materiałów  wykonawca  będzie
musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.
Przed  oddaniem  do  użytku  wykonawca  powinien  dokonać  uruchomienia  instalacji  i
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją
techniczną.
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4.6.7. ODBIÓR ROBÓT
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części Wymagania Ogólne.

4.6.8.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części Wymagania Ogólne.

Jednostką obmiarową są sztuki i mb materiałów wyszczególnionych w pkt. 4.6.2. Materiały.

4.6.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa.

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00

Płaci się za ustaloną ilość sztuk i mb materiałów wyszczególnionych w pkt. 4.6.2. Materiały
oraz poszczególnych elementów instalacji wymienionych w dokumentacji projektowej.
Płatność obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoża,
- kucie bruzd pod nową instalację,
- montaż nowej instalacji w bruzdach,
- zaklejanie wykutych bruzd pod nową instalację,
- montaż urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

4.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

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

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
 Polskie normy
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4.7. E-07 SYSTEM MONITORINGU

4.7.1 WSTĘP

4.7.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  montażem elementów instalacji  monitoringu  na
parterze budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

4.7.1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowana jest  jako dokument  przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 4.7.1.1.

4.7.1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  montażu  instalacji
monitoringu  zgodnie  z  zakresem  wg  Dokumentacji  Projektowej  i  zestawieniem  pozycji
kosztorysowych.
Zakres robót obejmuje:

a/ rozprowadzenie przewodów zasilających instalację monitoringu w tynku oraz w 
stropach
b/ montaż kamer

4.7.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w Specyfikacji ST  "Wymagania Ogólne".

4.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót zawierać będzie dokument „Wymagania ogólne” zawarty
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości.

4.7.2  MATERIAŁ
Ogólne wymagania.
Wszystkie materiały do wykonania instalacji monitoringu powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kamera wewnętrzna IP
PARAMETRY TECHNICZNE

 rozdzielczość 2 Mpx
 kopułkowa
 promiennik IR
 zasięg min. 20 m
 zasilanie PoE
 obiektyw 2,8 mm i 3,6 mm w zależności od miejsca montażu (dobór ogniskowej)
 klasa szczelności IP min. 66
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Kamera zewnętrzna IP
PARAMETRY TECHNICZNE

 rozdzielczość 2 Mpx
 tubowa
 promiennik IR
 zasięg min. 30 m
 zasilanie PoE
 obiektyw  regulowany  2,7  -12  mm  w  zależności  od  miejsca  montażu  (dobór
ogniskowej)
 klasa szczelności IP 66

Rejestrator cyfrowy
PARAMETRY TECHNICZNE

 zasilanie 230VAC 
 24 wejścia na kamery cyfrowe IP zasilanych systemem PoE
 wyposażony w pamięć wewnętrzną (dysk) umożliwiający zapis z kamer w formacie
Full HD 10 klatek/s przez okres 7 dni. Zalecany dysk 2 TB
 komunikacja po sieci LAN

Przewód U/UTP:
PARAMETRY TECHNICZNE

 kategoria 6,
 żyła – drut miedziany,
 w powłoce HDPE.

4.7.3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST  w  części
"Wymagania  ogólne".  Prace  można  wykonywać  przy  pomocy  wszelkiego  sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.7.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji  Technicznej  ST w części
"Wymagania ogólne".

4.7.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za
ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,
projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora.

Kolejność wykonywania robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót.

Roboty przygotowawcze
Przed układaniem przewodów w tynkach i sufitach podwieszanych należy wytyczyć ich trasę.
Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
Trasa instalacji  powinna być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna dla  prawidłowej  konserwacji  i
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remontów.

Montaż elementów instalacji monitoringu
Wszystkie elementy instalacji należy montować wg. zasad standardowych, z uwzględnieniem
uwag  zawartych  w  dokumentacji  technicznej  oraz  w  instrukcjach  montażu  producentów
mocując je odpowiednio, standardowo do podłoża.
Projektuje  się  montaż  kamer  IP  na  korytarzach  komunikacji  ogólnej  w  projektowanym
budynku  oraz  na  zewnątrz  budynku  (obejmujące  zarówno  budynek  projektowany  jak  i
istniejący).

Typ zastosowanych kamer jest wyszczególniony na rysunkach okablowania strukturalnego. 
Kamery należy połączyć przewodem typu skrętka U/UTP kat. 6. Do każdej kamery należy
prowadzić  oddzielny  przewód.  Przewód  należy  układać  nad  sufitem  podwieszanym  w
metalowych  korytach  kablowych  w  torze  okablowania  strukturalnego  lub  natynkowo  w
odległości  min.  10cm  od  równoległych  przewodów  energetycznych.  Połączenie  kamery
należy zakończyć w szafie RACK na panelu krosowym.

4.7.6. KONTROLA ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakość  materiałów  i  urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania
próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do
aprobaty  Inspektorowi  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  zawierającego  wykaz
używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób
postępowania z materiałami, itp.

Czynności kontrolne etapowe
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a 
zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi:

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów
- pomiar rezystancji izolacji przewodów

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji.
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynności kontrolne końcowe
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:

- zgodność wykonania instalacji monitoringu z dokumentacją techniczną oraz z 
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z 
przepisami szczegółowymi, instrukcjami producentów, odpowiednimi Polskimi 
Normami oraz wiedzą techniczną,

  - jakość wykonania instalacji monitoringu,
  - spełnienie przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 
poziomów sygnału oraz jego jakości
  - zgodność oznakowania z Polskimi Normami. 

W przypadku  niezadowalającej  jakości  robót  lub  użytych  materiałów  wykonawca  będzie
musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.
Przed  oddaniem  do  użytku  wykonawca  powinien  dokonać  uruchomienia  instalacji  i
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją
techniczną.
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Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

4.7.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest :

- [m] dla przewodów i niektórych elementów osprzętu elektroinstalacyjnego 
montażowego

- [szt] dla zastosowanych niektórych elementów instalacji i niektórych elementów 
osprzętu elektroinstalacyjnego montażowego

- [kpl] dla kamer, rejestratorów

4.7.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z częścią pt. Wymagania Ogólne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Wszystkie  części robót zanikające oraz ulegające zakryciu  takie jak układanie przewodów
pod  tynkiem  itp.  muszą  być  zgłaszane  przez  Wykonawcę  do  odbioru  przez  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. 

4.7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji  zawarte w kosztorysie
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane
roboty  określone zostaną w umowie na wykonanie robót.
Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę
za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów
użytych do budowy instalacji monitoringu objętej dokumentacją techniczną, użycie sprzętu i
wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiałów
- montaż przewodów 
- montaż osprzętu (elementów instalacji)
- montaż osprzętu instalacyjnego, montażowego (mocującego)
- montaż kamer
- podłączenie rejestratora
- wykonanie wszelkich badań i pomiarów

4.7.10 PRZPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
- Polskie normy
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BRANŻA SANITARNA

3.1. S-01 Instalacja wentylacji

3.1.1. WSTĘP
 
3.1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych  w  zakresie  instalacji  wentylacji
mechanicznej w obrębie parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni.

3.1.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 3.1.1.1.

3.1.1.3. Zakres Robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji.

3.1.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
Pojęcia ogóle – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
- urządzenie  wentylacji  mechanicznej  –  zespół  elementów  powodujących  wymuszoną 
mechanicznie wymianę powietrza w  pomieszczeniu lub jego części 
-  powietrze   wentylacyjne  –   powietrze   napływające   do  pomieszczenia   w  wyniku
działania urządzenia wentylacji mechanicznej 
- ilość  wymian  –  objętościowa  godzinowa  ilość  powietrza  wentylacyjnego  podzielona
przez objętość pomieszczenia 
-  parametry  powietrza –  zespół  cech  fizycznych  i  chemicznych  powietrza  obejmujący:
temperaturę, wilgotność  względną,  zawartość  zanieczyszczeń  stałych,  skład  chemiczny
mieszaniny  gazów, stopień jonizacji i prędkość ruchu. 

3.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. Wymagania ogólne.

Wymogi formalne.
Wykonanie  instalacji  wentylacji  mechanicznej  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość wykonania.
Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących
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zasadniczych  elementów lub  rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

3.1.2 MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w
części pt. Wymagania ogólne.
Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczające
do obrotu na terenie  Polski.  Wykonawca uzyska  przed zastosowaniem wyrobu akceptację
Inwestora. 

Parametry wentylatorów wyciągowych

 WENTYLATOR W1
 wentylator sufitowy, montowany w modułowym suficie podwieszanym,
 wydajność 180  m³/h,
 pasuje do otworów o średnicy 120 i 125 mm,
 niski poziom ciśnienia akustycznego – do 33 dB(A),
 wyposażony w silnik elektryczny 230 V, 50 Hz, z łożyskami kulowymi mocowanymi

antywibracyjnie,
 stopień ochrony IP 45,
 zabezpieczony przed porażeniem prądem w klasie II.

WENTYLATOR W2
 wentylator kanałowy,
 pasuje do kanałów o średnicy 160 mm,
 wydajność 580/430 m³/h,
 niski poziom ciśnienia akustycznego 22/17 dB,
 pobór mocy – 50 /44 W,
 zasilanie urządzenia – 230 V,
 łożysko – kulowe,
 Spręż – 270/230 Pa.

WENTYLATOR W3
 wentylator kanałowy,
 pasuje do kanałów o średnicy 125 mm,
 wydajność 380/280 m³/h,
 niski poziom ciśnienia akustycznego 20/19 dB,
 pobór mocy – 30 /22 W,
 zasilanie urządzenia – 230 V,
 łożysko – kulowe,
 Spręż – 142/118 Pa.

WENTYLATOR W4
 wentylator kanałowy,
 pasuje do kanałów o średnicy 200 mm,
 wydajność 800/700 m³/h,
 niski poziom ciśnienia akustycznego 19/18 dB,
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 pobór mocy – 70 /60 W,
 zasilanie urządzenia – 230 V,
 łożysko – kulowe,
 Spręż – 270/250 Pa.

Wentylatory  kanałowe  należy  wyposażyć  w  klapy  zwrotne  oraz  tłumiki  kanałowe,
dobrane do poszczególnej średnicy kanału.
Przy doborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry akustyczne zastosowanych
urządzeń.

NAWIEWNIKI OKIENNE
 higrosterowane,
 wydajność 5-30 m³/h,
 z podkładką montażową,
 z okapem standardowym.

WYRZUTNIE DACHOWE
 średnica 125, 160 lub 200 mm – zgodnie z częścią graficzną opracowania,
 pionowy wyrzut powietrza,
 wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,
 wyposażona w kołnierz zbierający śnieg i wodę deszczową,
 z kołnierzem nyplowym, mufowym lub jako podwójna mufa

Elementy nawiewne i wywiewne – zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Wszystkie  zastosowane  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  prawem budowlanym
atesty i dopuszczenia. 

Materiały i izolacja termiczna kanałów 
Wszystkie  kanały  wentylacyjne  wykonać  z  ocynkowanej  blachy  stalowej  i  przewodów 
elastycznych   w  klasie   szczelności   A  (PN-B-76001:1996,   PN-B-76002:1996,  PN-B-
03434:1999).  Grubości   blach   na   kanały   przyjmować   tak,  aby   przewody   poddane
działaniu  różnicy  założonych  ciśnień  roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń
płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. 

Kanały wentylacyjne  wewnątrz  budynku należy zaizolować matami  z  wełny mineralnej  o
grubości 40 mm.
Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy zaizolować matami z wełny
mineralnej o grubości 80 mm.

Wymagania dla podpór i zawiesi 
Wszystkie podparcia powinny spełniać wymagania warunków technicznych.  
Przewody  mają  być  prawidłowo  podparte,  zakotwiczone  i  prowadzone  dla  uniknięcia 
niepotrzebnego ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury jak i połączone z
nimi urządzenia od nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych. 
Wytrzymałość  podpory  została  ustalona  w  oparciu  o  ciężar  rury,  ciężar  przenoszonego
w  niej czynnika lub medium użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji,
gdy takowa występuje, plus wszystkie występujące siły od wydłużeń cieplnych. 
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Przewody należy  podpierać  stosując,  gdzie  to  jest  możliwe,  kombinacje  podpór  o
wspólnej wysokości.  
Należy  unikać  opierania  jednego  ciągu  przewodów  na  drugim.  Podpory  podlegają
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

3.1.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.

Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej. 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie
spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do
robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem
typów  i  ilości  wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inwestora;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi  w  dokumentacji   projektowej  i   ze  wskazaniami  Inwestora  w
terminie  przewidzianym umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonania  robót  ma  być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie
on  zgodny  z  normami  ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.   Jakikolwiek   sprzęt,
maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.1.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Transport materiałów do budowy instalacji wentylacji mechanicznej. 
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną niekorzystnie   na  jakość  wykonywanych   robót  i   właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu  urządzeń  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  należy  ustawić  je
na  podkładkach korkowych  o  grubości  1-2  cm  oraz  dokładnie  zabezpieczyć  pasami
mocującymi.  Transport  urządzeń  wentylacyjnych  powinien  odbywać  się  w  oryginalnych
opakowaniach.

3.1.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne.
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Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
robót   uwzględniający   wszystkie   warunki,   w   jakich  będzie  wykonywana  instalacja
wentylacji mechanicznej. 
Instalacja  wentylacji  na poziomie parteru budynku będzie realizować zadanie dostarczenia
świeżego powietrza przez projektowane nawiewniki okienne i usuniecie powietrza zużytego
poprzez  projektowane  wyrzutnie  dachowe  i  ścienne  wspomagane  przez  projektowane
wentylatory kanałowe. 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wytyczy i trwale oznaczyć na ścianach i sufitach
za pomocą kredy  lub  innych  znaków  przebieg  oraz  lokalizację  projektowanych  kanałów i
urządzeń. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonywania  instalacji  wentylacji  mechanicznej należy
wykonać otwory i przebicia w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. 

Roboty montażowe 
Po przygotowaniu można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Przejścia  przez  przegrody  budowlane  powinny  być  wykonane  w  tulejach  wypełnionych
materiałem  elastycznym.  Lokalizacja   urządzeń   według   projektu.  Wyrzut  powietrza
zużytego  realizowany  będzie  przez  projektowane  wyrzutnie  dachowe.  Świeże  powietrze
będzie doprowadzone do pomieszczeń za pomocą nawiewników okiennych.

Zasilanie  wentylatorów kanałowych  zgodnie  z  projektem branży elektrycznej  i  opisem w
punkcie 4.5. niniejszej Specyfikacji.
Lokalizacja  projektowanych  elementów nawiewnych  oraz  wywiewnych  zgodnie  z  częścią
graficzną opracowania.

Podczas wykonywania instalacji wentylacji należy zwrócić szczególną uwagę na dbałość o
czystość  wewnętrzną  kanałów  wentylacyjnych  i  zabezpieczenie  wlotów  do  kanałów  np.
folią  samo-wulkanizującą   się.   Po   zakończeniu   określonych   odcinków   instalacji
wentylacyjnej  należy wloty  i  wyloty  zabezpieczyć.  Kratki  wentylacyjne  i  anemostaty
montować  po  przedmuchaniu instalacji  a  w  przypadku  pomieszczeń  o  podwyższonych
wymaganiach  higienicznych,  kanały wentylacyjne należy zdezynfekować.

-  Montaż   prowadzić   zgodnie   z   projektem   wykonawczym,   DTR   urządzeń   i
opracowaniem  Warunki   Techniczne   Wykonania   i   Odbioru   Robót   Budowlano-
Montażowych cz. II  Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. Rozdz. 12 
- Prace  rozruchowe  wykonać  wg  PN-79/B-10440  „Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia
wentylacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze”  oraz  „Warunków  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – część II 
- Przed rozpoczęciem robót dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych. 
- Przed  montażem  dokładnie  sprawdzić  jakość  elementów  i  urządzeń.  W  przypadku
stwierdzenia uszkodzeń wymienić na nowe bez wad, lub dokonać napraw w taki sposób, aby
zagwarantować  właściwą  jakość  montażu  i  żywotność  elementów.  Sporządzić  protokół
usterek elementów. 
- Po  montażu  dokonać  prób  rozruchowych,  pomiarów  skuteczności  ochrony  i  działania
zabezpieczeń elektrycznych. 
- We  wszystkich  instalacjach  wentylacyjnych  powinna  być  przeprowadzona  regulacja
montażowa w celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem, z dokładnością
wg  normy  PN-78/B-10440.  Regulacje  hydrauliczną  instalacji  należy  wykonać  przed
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zamknięciem  sufitów  podwieszanych  i  przed  zakryciem  instalacji  wentylacyjnej.  Do
elementów  wyposażonych  w  siłowniki  lub  regulatory  należy  zapewnić  dostęp  przez
wykonanie otworów rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy. 
-  Protokół   odbioru   instalacji   wentylacyjnej   sporządzić   po   uzyskaniu   pozytywnych
wyników pomiarów.

3.1.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne.

Pomiary i badania 
Kontrola  związana  z  wykonaniem  instalacji  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie
wszystkich  faz  robót   zgodnie   z   warunkami   technicznymi   i   normami.   Wyniki
przeprowadzonych  badań  należy uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla
danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,
należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót  powinna  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją
Projektową.  Sprawdzenie zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu
wykonywanych   bądź   wykonanych  robót   z   Dokumentacją   Projektową   oraz   na
stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na  podstawie oględzin i pomiarów. 
Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich  cech  z
wymaganiami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST,  w  tym  na  podstawie
dokumentów  określających  jakość  wbudowanych  materiałów  i  porównanie  ich  cech  z
normami przedmiotowymi,  atestami  producentów  lub  warunkami  określonymi  w  ST
oraz  bezpośrednio  na budowie  przez  oględziny  zewnętrzne  lub  przez  odpowiednie
badania  specjalistyczne.  
Po wykonaniu  instalacji   wentylacji   mechanicznej   należy  przeprowadzić  jej   rozruch
techniczny  połączony  z  regulacją  rozdziału  powietrza  oraz  pomiarami  uzyskiwanych
parametrów. 
Wyniki pomiarów należy potwierdzić protokolarnie. 

3.1.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne.
 
Jednostką  obmiarową  urządzenia  wentylacji  mechanicznej  jest  1  sztuka  (szt.)
zamontowanego urządzenia wraz z automatyką dla każdego typu. 
Jednostką  obmiarową  kanałów  wentylacyjnych  jest  1m2 (metr  kwadratowy)  powierzchni
zewnętrznej kanału wentylacyjnego. 

3.1.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne.

Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w
trakcie wykonywania robót. 
• Dziennik Budowy; 
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• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

Zakres odbioru częściowego. 
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,
użycia właściwych  materiałów oraz  prawidłowości  montażu. Wyniki z przeprowadzonych
badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
• protokół z pomiaru wydatków powietrza na nawiewie i wywiewie; 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
• zgodność pomierzonych wydatków powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w 
protokole z Dokumentacją Projektową; 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

3.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią pt. Wymagania ogólne.

Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość szt. zamontowanych urządzeń wentylacji mechanicznej lub m² 
wykonanych kanałów instalacyjnych, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- oczyszczenie podłoża,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

3.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994 r  (Dz.U.  Nr  106/00  poz..  1126,
Nr  109/00 poz..  1157,  Nr  120/00  poz.  1268,  Nr  5/01  poz. 42,  Nr  100/01  poz.
1085,  Nr  110/01  poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie
(Dz.U.  Nr  75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
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 PN-83/B-03430 Wentylacja  w budynkach mieszkalnych  zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej - Wymagania. 

 PN-73/B-03431 "Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

 PN-78/B-10440  "Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze" 
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3.2. S-02 Instalacja centralnego ogrzewania

3.2.1. WSTĘP

3.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych  w  zakresie  instalacji  centralnego
ogrzewania w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze w budynku nr 365 na terenie
AMW w Gdyni. 

3.2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 3.2.1.1.

3.2.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zlokalizowanych na
parterze w budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  Robót  wymienionych  w
p.  3.2.1.1  i wspólnym słownikiem zamówień CPV 45331100-7 związanych z wykonaniem
harmonogramu  robót  na:  wykonanie  instalacji  centralnego  ogrzewania,  zakupienie  i
dostarczenie  materiałów  na  plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed
kradzieżą  (ubezpieczenie  placu  budowy)  montaż   rur   miedzianych   wykonanie   próby
szczelności  instalacji  centralnego  ogrzewania, wykonanie izolacji termicznej rur pianką PE
szarą  

3.2.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

3.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących
zasadniczych  elementów lub  rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
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3.2.2. MATERIAŁY

3.2.2.1 Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania

Przewody centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego zaprojektowano jako  rury
stalowe bez szwu przewodowe  walcowane na gorąco wg. PN-80/H-74219 ze stali typu R35.
Połączenia  przewodów  spawane.  Połączenia  przewodów  z  armaturą  do  średnicy  DN50
gwintowane mufowe i kołnierzowe,  powyżej  DN50  kołnierzowe.  Stosować  uszczelki. Na
przewodach  stosować łuki   hamburskie.  Przy przejściach  przez  stropy i  ściany stosować
tuleje  ochronne,  które  po  montażu  rury  przewodowej  wypełnić  materiałem  plastycznym,
umożliwiającym swobodne poruszanie się rury.

Do wykonania podejść do grzejników dopuszcza się zastosowanie rur typu PEX o średnicy
podanej na rysunkach.

Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić
ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną. 

Po dokonaniu odbioru rurociągów i przeprowadzeniu prób, rurociągi stalowe po oczyszczeniu
ich  do  2-go  stopnia  czystości  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez  pomalowanie
zgodnie z instrukcją KOR-3A.

3.2.2.2. Grzejniki 

Jako  elementy  grzejne  zastosowano  dla  pomieszczeń  grzejniki  płytowe  konwektorowe  o

następujących parametrach: 

- wykonane z walcowanych na zimno blach stalowych wg  EN 442-1 i profilowane co 40 mm

-  maksymalne ciśnienie robocze: 1MPa 

-  maksymalna temperatura pracy 110°C 

-  dwuwarstwowa ekologiczna warstwa lakieru wg. DIN55900 

-  wbudowany zawór termostatyczny z nastawą wstępną, korek spustowy i odpowietrznik 

-  wymiary grzejników zgodnie z częścią graficzną 

-  odległość pomiędzy podłączeniami 50mm 

Projektuje się zamontowanie grzejników z podejściem dolnym. Grzejniki należy montować w
minimalnej  odległości  od  ściany  5cm,  a  od  posadzki  10cm.  Grzejniki  są  dostarczane  z
zaworem fabrycznie  ustawionym  na  najwyższą  wartość  współczynnika  KV  dla  instalacji
dwururowych. 

W pomieszczeniach sanitarnych – łazienkach znajdujących się przy pokojach projektuje się
grzejniki łazienkowe.

Grzejniki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia.

3.2.2.3. Odpowietrzenie 

Odpowietrzenie   instalacji   odbywać   się   będzie   poprzez   zawory   odpowietrzające
montowane  w grzejnikach oraz automatyczne odpowietrzniki  umieszczone w najwyższej
części instalacji. 

3.2.2.4. Regulacja 

Regulację  hydrauliczną  poszczególnych  odbiorników  należy  zapewnić  przy  pomocy
zaworów grzejnikowych  termostatycznych  oraz  automatycznych  zaworów  regulacyjnych.
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Przed  uruchomieniem  instalacji   należy  wyregulować  przepływy  na  poszczególnych
obiegach   i  odbiornikach  do  wartości  zgodnych  z  projektem  i  przedstawić  protokół   z
regulacji  oraz  dokonać  odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  budowy;  treść  tego  wpisu
ma być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 

3.2.2.5. Izolacje termiczne

Całość  instalacji   C.O. musi  być  izolowana  termicznie.   Wszystkie  rurociągi  należy
zaizolować   termicznie  izolacją   odporną   na   temperaturę   100ºC   i   współczynniku
przewodności  cieplnej  λ=  0,035 W/mK. 

Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub

stropy, skrzyżowania przewodów
1/2 wymagań z poz. 1-4

6
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w

komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

1/2 wymagań z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

8
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji

cieplnej budynku)
40 mm

9
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji

cieplnej budynku)
80 mm

Uwaga: 

1)   przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

2)   izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana  izolacja  prefabrykowana  ze  spienionej  pianki  polietylenowej  w  płaszczu
ochronnym  z  foli–  dla  średnic  poniżej  DN32  oraz  izolacja  z  prefabrykowanej  wełny
mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla średnic pozostałych. 

Rurociągi  rozprowadzone  pod  istniejącym  stropem  izolować  otuliną  prefabrykowaną
o gr. 6mm. 

3.2.3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

3.2.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
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3.2.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Zasilanie  w  ciepło  odbywa  się  z  istniejącego  węzła  cieplnego,  które  moc  grzewcza  jest
wystarczająca  dla  pokrycia  zapotrzebowania  na  ciepła  dla  projektowanego  remontu
pomieszczeń na parterze budynku nr 365. 

Główne  przewody,  szachty  i  piony  instalacji  centralnego  ogrzewania  zostały  poddane
modernizacji  w  okresie  czerwiec  –  sierpień  2016  roku.  W  wyznaczonych  miejscach
zamontowane zostały zawory odcinające  na  przewodach instalacji  c.o.,  aby podczas  prac
budowlanych  związanych  z  przebudową  pomieszczeń  parteru  budynku  365  można  było
kontynuować modernizację  instalacji  c.o.  według danego projektu budowlanego z nowym
podziałem pomieszczeń. Podczas przeprowadzonej modernizacji w 2016 roku na istniejących
ścianach zewnętrznych wymienione zostały wskazane grzejniki płytowo konwertorowych. Na
rysunkach branżowych wyszczególniony został zakres zmodernizowanej części instalacji oraz
zakres, który należy wykonać według danego opracowania.

Roboty  będą  obejmowały  wykonanie  instalacji  c.o.  od  zaworów  odcinających  do
projektowanych grzejników, podczas prac budowlanych związanych z wykonaniem nowego
podziały pomieszczeń. Wykonać według rysunków branży sanitarnej S-2. Na rysunku zostały
zaznaczone grzejniki istniejące oraz projektowane. 

3.2.5.1. Układanie przewodów

Projektowane  podejścia  instalacji  należy  prowadzić  pod  istniejącym  stropem,  natomiast
podejścia  pionowe  wykonać  w  projektowanych  ścianach  działowych  i  projektowanym
ociepleniu ściany zewnętrznej. Podejścia do grzejników wykonać od dołu

Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  właściwą  kompensację  wydłużeń
cieplnych. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne osiowe przesuwanie się rur. 

Podejścia  wody  grzewczej  mają  być  mocowane  przy  urządzeniach.   W  miejscach
przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych  nie  może  być  połączeń  rur.  Przestrzeń  między  rurociągiem  a  tuleją
ochronną,  ma  być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez ściany
mają  wystawać  ok.  0,5cm.  Tuleja  ochronna  ma  być  na  stałe  osadzona  w  przegrodzie
budowlanej. 

Po dokonaniu odbioru rurociągów i przeprowadzeniu prób, rurociągi stalowe po oczyszczeniu
ich do 2-go stopnia czystości należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie.

Po zakończeniu malowania wszystkie rurociągi stalowe izolować otuliną z płaszczem z folii
PCV z samoprzylepną zakładką o grubościach zgodnych z WT2008. Izolacja kształtek w tym
łuków wykonać otuliną oraz osłoną PCV. Połączenia poprzeczne łączyć taśmą aluminiową
samoprzylepną. Płaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi
równocześnie izolacje przeciwkondensacyjną.
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Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji:

 nie  wolno  prowadzić  przewodów  instalacji  ogrzewczej  powyżej  przewodów
elektrycznych,

 nie wolno prowadzić przewodów instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami
IT,

 nie wolno prowadzić przewodów instalacji ogrzewczej poniżej przewodów instalacji
wody zimnej, 

 minimalne  odległości  przewodów  wody  grzewczej  od  przewodów  elektrycznych
powinny wynosić 10 cm.

3.2.5.2. Montaż grzejników

Roboty  instalacyjne  zostaną  wykonane  w  budynku  przed  wykonaniem  nowych
projektowanych ścian działowych. W pierwszym etapie należy zamontować jedynie grzejniki
wskazane na  rysunku S3-A,  grzejniki  przekreślone  mają  zostać  zamontowane dopiero  po
wykonaniu ścian  działowych.  Pierwszy etap wykonania  robót  nie  obejmuje montażu tych
grzejników, należy jedynie wykonać przewody do miejsc oznaczonych zaworami w kolorze
czerwonym. Zawory o średnicy równej średnicy rur, zamknąć korkiem. Wykonując podejścia
do grzejników należy uwzględnić lokalizację  projektowanych ścian działowych.  Istniejące
ściany zewnętrzne będą ocieplane od środka, przy wykonywaniu podejść i podczas montażu
grzejników należy uwzględnić docelową grubość ściany wykonanej zgodnie z dokumentacją
projektową.

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi max.100-150 mm a od parapetu powinna
wynosić co najmniej 100 mm. 

Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

- zawieszenie grzejnika,

- podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi.

Grzejniki  należy  montować  w  opakowaniu  fabrycznym.  Jeżeli  opakowanie  zostało
zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki  grzejnika  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  po  połączeniu  z  grzejnikiem  i
skręceniu  złączek  w  grzejniku  nie  następowały  żadne  naprężenia.  Niedopuszczalne  są
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

3.2.6.KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca  musi  przeprowadzić  kontrolę  wszystkich  materiałów  przeznaczonych  dla
urządzeń dostarczonych na plac budowy. 

Wykonawca  wyznaczy wykwalifikowany personel  odpowiedzialny  za  wykonanie  kontroli
materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
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Próby i rozruch instalacji

Wykonawca  musi  przeprowadzić  kontrolę  wszystkich  materiałów  przeznaczonych  dla
urządzeń dostarczonych na plac budowy. 

Wykonawca  wyznaczy wykwalifikowany personel  odpowiedzialny  za  wykonanie  kontroli
materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 

Wykonawca przeprowadzi próby hydrostatyczne na ciśnienie równe 1,3 ciśnienia roboczego
lecz nie  mniej  niż  5,0  barów.  Ponadto,  jeśli  wystąpi  jakakolwiek  wątpliwość,  co  do
jakości   i   rodzaju materiału  wykonawca  przeprowadzi   wszystkie   dodatkowe  próby,
badania,  które  mogą  ustalić przydatność i właściwości tego materiału. 

 

3.2.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne.

Jednostką obmiarową są mb wykonanej instalacji oraz ilość szt. zamontowanych grzejników,
zaworów itp.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.

3.2.8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

3.2.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią pt. Wymagania ogólne.

Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych grzejników, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- wykonanie instalacji c.o. od zaworów do miejsca projektowanych podejść do przyborów,

- wykonanie podejść pod projektowane przybory,

- montaż grzejnika,

- montaż zaworów odpowietrzających i regulujących

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

 

3.2.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

 „Warunki  technicznego  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.  Zeszyt  nr  6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 
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 PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

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

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

 PN-91/M-75009 „Armatura  instalacji  centralnego ogrzewania.  Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania". 

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

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

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

 PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

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

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


PRZEBUDOWA PARTERU W BUDYNKU NR 365
NA TERENIE A.M.W. W GDYNI

3.3. S-03 Instalacja wodno-kanalizacyjna

3.3.1. WSTĘP

3.3.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych  w  zakresie  instalacji  wodno  –
kanalizacyjnej.

3.3.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.3.1.1.

3.3.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej.  Niniejsza  specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

•   montaż rurociągów, 

•   montaż armatury, 

•   montaż urządzeń, 

•   badania instalacji, 

•   wykonanie izolacji termicznej, 

•   regulacja działania instalacji. 

3.3.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

3.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie robót związanych z instalacją wodociągowo-kanalizacyjną powinno być zlecone
przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i
gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż zgodnie z wymaganiami norm.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w
przypadku  niemożliwości   ich   uzyskania   -   przez   inne   materiały   lub   elementy   o
charakterystykach  i  trwałości nie gorszej  niż  określone  w  projekcie.  Wszelkie  zmiany  i
odstępstwa  od  zatwierdzonej dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i
elementów  określonych  w  dokumentacji technicznej  na  inne.  nie  mogą  powodować
zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty montażowe  należy  realizować  zgodnie  z
Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji wodociągowych  –  zeszyt  7
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II
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Instalacje   sanitarne   i   przemysłowe",   Polskimi   Normami,   oraz   innymi  przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących
zasadniczych elementów lub  rozwiązań  projektowych  mogących mieć  wpływ na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

3.3.2 MATERIAŁY 

Do  wykonania  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  mogą  być  stosowane  wyroby
producentów krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. 

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

3.3.2.1. Przewody instalacji wodociągowej 

Instalację  wodociągową  wody  zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z przewodów PE-
RT/AL/PE-HD o średnicy określonej w projekcie budowlanym: 

-   PE - polietylen 

-   RT - podwyższona wytrzymałość na temperaturę 

-   AL - aluminium 

-   HD - duża gęstość materiału

Właściwości projektowanej rury: 

-   Maks. temperatura robocza: 95 ºC 

-   Maks. ciśnienie robocze: 10 bar 

-   Chropowatość  powierzchni wewnętrznej: 0,007 mm 

-   Przewodnictwo cieplne: 0,5 W/mK 

-   Liniowy współczynnik 

-   rozszerzalności:0,024 mm/mK 

-   Dyfuzja tlenu< 0,005 mg/ld 

-   Minimalny promień gięcia: 5 d 

-   Minimalny promień gięcia przy użyciu narzędzi: 3d

3.3.2.2. Przewody kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U 

Urządzenia zostaną podłączone grawitacyjnie do kanalizacji. 

Wpusty wykonać z kratką ściekową ze stali szlachetnej oraz z blokadą antyzapachową. 
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Piony kanalizacyjne znajdują się w istniejących szachach instalacyjnych.

3.3.2.3. Armatura i wyposażenie 

Instalacja   ma   być   wyposażona   w   typową   armaturę   odcinającą   oraz   armaturę
wypływową  o podwyższonym standardzie. 

Zawory: 

-  dla  instalacji  wody zimnej:  zawory  kulowe  o  połączeniach  gwintowanych  na  ciśnienie
1MPa; 

-  dla   instalacji   wody  ciepłej   użytkowej   przyjęto   zawory  kulowe  o   połączeniach
gwintowanych  na ciśnienie 1MPa i temp. 1000; 

Odpływy: 

- w pomieszczeniu WC męskiego: wpusty podłogowe o średnicy DN50 wykonane ze stali 

nierdzewnej z rusztem kratowym antyślizgowym.

Regulacja:

W celu regulacji instalacji c.w.u. pod każdym z pinów zaprojektowano termostatyczny zawór
cyrkulacyjny dn15 z napędem termicznym oraz czujnikiem temperatury. Napędy termiczne
oraz czujniki należy podłączyć do elektronicznego regulatora, który należy zlokalizować w
pomieszczeniu 1/125

3.3.2.4. Izolacja termiczna 

Przewody  rozprowadzające  oraz  podejścia  do  pionów  zaizolować  przy  użyciu
prefabrykowanych elementów z polietylenu. 

Zastosować  materiał  izolacyjny  o  oporze  cieplnym  co  najmniej  Lambda  (40°C)  =
0,035W/mK  

Przewody  instalacji  wodociągowej  zaizolować  otulinami  z  pianki  polietylenowej  o
grubościach wg poniższej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub

stropy, skrzyżowania przewodów
1/2 wymagań z poz. 1-4

6
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w

komponentach budowlanych między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

1/2 wymagań z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

8
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji

cieplnej budynku)
40 mm

9
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji

cieplnej budynku)
80 mm

Uwaga: 

1)   przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

2)   izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Otuliny   muszą   posiadać   aprobatę   techniczną   o   dopuszczeniu   do   stosowania   w
budownictwie  wydaną  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL. 

3.3.3. SPRZĘT 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,
załadunku  i  wyładunku materiałów. 

3.3.4 TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

3.3.4.1. Rury 

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

3.3.4.2. Elementy wyposażenia 

Transport  elementów  wyposażenia  do  „białego  montażu"  powinien  odbywać  się  krytymi
środkami. 

Zaleca   się   transportowanie   w   oryginalnych   opakowaniach   producenta.   Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach. 

3.3.4.3. Armatura 

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

3.3.4.4. Izolacja termiczna 

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

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

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

3.3.5. WYKONANIE ROBÓT

Instalacje  wykonać  zgodne  z  zaleceniami  norm  PN-81/C-10700  PN-EN12056-1,  PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3,  PN-EN12056-5.  

Ciepła woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana jest w istniejącej kotłowni.
Ilość dostarczanej ciepłej wody użytkowej jest wystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania
na wodę dla budynku.
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Instalację wodociągową na parterze budynku zaprojektowano z rur plastikowych typu PE-
RT/AL/PE-HD. W okresie czerwiec -  sierpień 2016 roku wyremontowane zostały główne
szachty i piony instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Przewody instalacji wody użytkowej od zawodu odcinającego do podejścia pod punkt poboru
wody lub urządzenie sanitarne należy prowadzić w projektowanych ścianach działowych lub
w przestrzeni pod projektowanym sufitem podwieszanym.
Po przeprowadzonej modernizacji w okresie czerwiec - sierpień 2016 roku wyremontowane
zostały  przewody  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  korektą  ich  położenia  według  koncepcji
architektonicznej przebudowy parteru budynku 365. 

W związku z tym projekt ten przewiduje wykonanie podejścia w istniejących posadzkach do:
 pod umywalki – wykonać należy z rury PCV 50 w posadzce i projektowanej ścianie

działowej – sztuk 36,
 pod  kabiny  prysznicowe  –  wykonać  z  rury  PCV  50  w posadzce  i  projektowanej

ścianie działowej – sztuk 26,
 pod misy ustępowe – wykonać z rur PCV 110 w posadzce i projektowanej ścianie

działowej lub zabudowie z podtynkowym stelażem pod misę ustępową (w zależności
od pomieszczenia sanitarnego, w którym zlokalizowana jest misa ustępowa) – sztuk
35,

 pod  podejście  odpływowe  w  pralniach  –  wykonać  z  rur  PCV  32  w  posadzce  i
projektowanej ścianie działowej z zakończeniem na danej ścianie – sztuk 2,

 pod wpusty podłogowe – wykonać z rur PCV 50 w posadzce – sztuk 3,
 pod zlewy -  wykonać  należy  z  rury  PCV 50 w posadzce  i  projektowanej  ścianie

działowej – sztuk 6,

Przewody  kanalizacji  sanitarnej  od  miejsc  wyprowadzenia  do  projektowanego  przyborów
sanitarnych  (opisanych  powyżej)  prowadzić  w  posadzce  do  i  w  bruzdach  ściennych  w
projektowanych  ścianach  działowych  ze  spadkiem  w  kierunku  przyłącza  lub  przyborów.
Jeżeli zajdzie konieczność korekty istniejącej trasy pod projektowane podejścia pod przybory
sanitarne to wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach realizacji tej inwestycji,

Przewody  kanalizacyjne  układać  kielichami  w  kierunku przeciwnym  do  przepływu
ścieków.   Przewody   prowadzić   przez   pomieszczenia   o   temperaturze  powyżej  0ºC.
Przewodów kanalizacyjnych nie prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej  wody, gazu i
centralnego  ogrzewania  oraz  gołymi  przewodami  elektrycznymi.  Minimalna  odległość
przewodów  z  PVC  lub  PP  od  przewodów  cieplnych  ma  wynosić  0,1m  mierząc  od
powierzchni rur. W przypadku, gdy  odległość  ta  jest  mniejsza,  należy  zastosować  izolację
termiczną.  Izolację  termiczną  należy wykonać  również  wtedy,  gdy  działanie  dowolnego
źródła  ciepła  mogłoby  spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej
+45ºC. 

Przewody  kanalizacyjne  prowadzić  po   ścianach   albo   w   bruzdach   pod   warunkiem
zastosowania  rozwiązania  zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne. 

Montaż rurociągów 

Rurociągi  łączone  będą  wg  technologii  producenta  rur,  natomiast  z  rur  stalowych
ocynkowanych łącznych na złączki gwintowane. 
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Wymagania  ogólne  dla  połączeń  spawanych  określone  są  w  tomie II  „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót.” 

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

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

Kolejność wykonywania robót: 

•   wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

•   wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 

•   przecinanie rur. 

•   założenie tulei ochronnych, 

•   ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

•   wykonanie połączeń. 

W miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany  i  stropy  nie  wolno  wykonywać  żadnych
połączeń.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach  ochronnych.  Wolną
przestrzeń  między  zewnętrzną   ścianą   rury   i   wewnętrzną   tulei   należy   wypełnić
odpowiednim   materiałem  termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie
możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość  tulei  powinna  być  większa  od  grubości  ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez
przegrody określone  jako granice  oddzielenia  pożarowego  należy wykonywać  za  pomocą
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

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

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 50 mm. 

Na  przewodach  kanalizacyjnych  przed  załamaniami  pionów  wykonać  rewizje  zamykane
szczelnie pokrywą. 

Dla  zapewnienia  właściwej  pracy  instalacji  kanalizacyjnej  należy  wykonać  piony
wentylacyjne jako przedłużenie pionów spustowych.

Do  mocowania  rurociągów  kanalizacji  stosować  uchwyty  o  średnicy  odpowiadającej
średnicy zewnętrznej  rury,  które  całkowicie  obejmują  obwód  rury.  Stosować  uchwyty
skręcane  śrubami   z  gumową  uszczelką   EPDM  mocowane  do  ściany  za   pomocą
plastikowych  kołków  rozporowych i wkrętów. 

Podejścia  do  przyborów  wykonać  w  bruzdach  lub  na  ścianie  w  zabudowie  instalacyjnej
podobnie jak przewody wody zimnej i ciepłej. 

Montaż armatury i osprzętu 

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

Montaż wykonać wg pkt 2.19 niniejszej ST. 
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Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu
próby  szczelności   i   wykonaniu   zabezpieczenia   antykorozyjnego   powierzchni
przeznaczonych   do  zaizolowania   oraz   po   potwierdzeniu   prawidłowości   wykonania
powyższych  robót  protokołem odbioru. 

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

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

konwencjonalnych narzędzi. 

3.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z  wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
być przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót,  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich
Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7"
i „Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II
Instalacje  sanitarne i przemysłowe". 

Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli
jakości producenta. 

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

3.3.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST punkt 1.20.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze

3.3.8. ODBIÓR ROBÓT

Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli  w  budynku  występuje  kilka  odrębnych  zładów  badania  szczelności  należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Odbioru   robót   polegających   na   wykonaniu   instalacji   należy  dokonać   zgodnie   z
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych  –  zeszyt  7"  i
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II
Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/


PRZEBUDOWA PARTERU W BUDYNKU NR 365
NA TERENIE A.M.W. W GDYNI

Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełniania  w  trakcie
wykonywania robót,

- dziennik  budowy,

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

- protokoły  wszystkich  odbiorów  technicznych częściowych,  protokół  przeprowadzenia
próby  szczelności  całej  instalacji.

Przy  odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w
Dzienniku budowy  dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od  Dokumentacji  projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia  usterek,
aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i
uzupełnienia),

- protokoły  badań  szczelności instalacji.

3.3.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią pt. Wymagania ogólne

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoża,

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wykonanie podejść do projektowanych przyborów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

3.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-84/B-01701  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Oznaczenia
na rysunkach 

 PN-92B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu .

 PN-B-01706:1992/Azl : Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

 PN-71B-10420 Urządzenia ciepłej  wody w budynkach.  Wymagania i  badania przy
odbiorze 
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 PN-81B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

 PN-81B-10700.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania  przy  odbiorze.  Przewody  wody  zimnej  i  ciepłej  z  rur  stalowych
ocynkowanych 

 PN-81B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 

 PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

 PN-B-10720:1998   Wodociągi.   Zabudowa   zestawów   wodomierzowych   w
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 prPN-EN 806-1 Wymagania  dotyczące  instalacji  wodociągowych  (wewnętrznych).
Część 1:Wymagania ogólne 

 prPN-EN 1717 Zabezpieczenie   przeciw  zanieczyszczeniu   wody  użytkowej   w
instalacjach  wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń
zabezpieczających  przed przepływem zwrotnym 
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3.4. S-04 Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantowej)

3.4.1. WSTĘP

3.4.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  dotyczących  wykonania  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej
(hydrantowej) na parterze w budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

3.4.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 3.4.1.1.

3.4.1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku nr 365 na terenie
AMW w Gdyni.

3.4.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

3.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie  instalacji  hydrantowej  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu
właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu  właściwą  jakość
wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż  projektowanej  instalacji  hydrantowej  zgodnie z  wymaganiami
normami.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących
zasadniczych  elementów lub  rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

3.4.2. MATERIAŁY

1. Hydrant ppoż HP25 

PARAMETRY TECHNICZNE
 hydrant wewnętrzny uniwersalny DN 25
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Opis produktu -hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25 
-zawieszany (natynkowy)
-możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony

Wykonanie -Drzwi pełne lub z oknem z pleksiglasu 
-Zabezpieczenie antykorozyjnie - powłoka cynku o gr. min. 3μm na stronę;
farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych 
- Wykonanie opcjonalne - stal stopowa (nierdzewna) 
-Materiał  szafy  hydrantowej  -  stal  cynkowana  elektrolitycznie  (powłoka
cynku o gr. min. 3μm na stronę) 
-Powłoka lakiernicza o gr.  min.  80 μm -  farba proszkowa poliestrowa do
zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV

Wyposażenie -Zawór DN25 
-Prądownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671 
-Zwijadło  kompletne  wychylne  o  kąt  180°  -  wyposażone  w  oś  wodną
umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną
długość. 
-Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb 
-Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja 
-Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - opcja

Rodzaj zamka - EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny 
-  Patentowy  -  wpuszczany  zamek  patentowy  z  kluczem  zapasowym
umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm 
- Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie
następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

Kolor, 
Kolor zwijadła

-RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV.
-RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1

Wydajność Q Nom = 60l/min przy: 
P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm 
P ≥ 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prądownicy D8 mm 
P ≥ 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza prądownicy D6 mm

Dane techniczne -Ciśnienie pracy: 
Minimalne: 0.2 MPa 
Maksymalne: 1.2 MPa

-Szerokość -740 mm
-Wysokość -790 mm
-Głębokość -250 mm
-Średnica zwijadła -600mm
-Długość węża -30m 
-Waga -54 kg

2. Rury ochronne do instalacji hydrantowej
PARAMETRY TECHNICZNE

 rury stalowe, 
 ze szwem,
 zabezpieczone przed korozją - ocynkowane, 
 Wykorzystane średnice dn 80,

3. Rury stalowe do wykonania instalacji hydrantowej
PARAMETRY TECHNICZNE

 rury stalowe, 
 ze szwem,
 zabezpieczone przed korozją - ocynkowane,
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 wykorzystane średnice dn 15, dn 25, dn 50, (w zależności od miejsca ulokowania) wg
normy PN-H-74200,

4. Zestaw przyłączeniowy
 Zawór kulowy odcinający dn 50

 wielkość 2"
 masa 1,34 kg
 materiały: mosiądz CW617 N z powłoką nikiel-chrom, mosiądz CW614N, PTFE

teflon, stal węglowa z okładziną z tworzywa koloru czerwonego lub niebieskiego, 
 max  ciśnienie  robocze:  przy  temperaturze  +80oC:  2,0  MPa  (20bar);  przy

temperaturze do +150 oC: 1,0 MPa (10bar),

 Zawór zwrotny antyskażeniowy dn50
Opis ogólny • Zawór zwrotny antyskażeniowy

• Praca w dowolnym położeniu 
• Małe straty ciśnienia 
• Cicha praca, zwarta budowa 
• Nie generuje uderzeń hydraulicznych 
• Zespół zamykania: podwójne prowadzenie zawieradła (osiowe i boczne)
wspomagane sprężyną 
• Doskonała szczelność i wysoka niezawodność, zapewniona przez specjaną
uszczelkę w kształcie litery L • 2 otwory kontrolne z zaślepkami DN1/4’’ 
• Wykonanie zgodne z normą produktową PN-EN 13959

Dane
techniczne

Przyłącza: gwint wewnętrzny (BSP) 
• Max. ciśnienie robocze PFA dla wody (sieci przesyłowe, zaopatrzenie w
wodę, itp.): patrz tabela • Dopuszczalne ciśnienie robocze PS dla innych
mediów: patrz tabela 
• Temperatura pracy: - min. -10°C - max. +80°C • Pozycja montażu: praca
w dowolnym położeniu • Media: czyste ciecze i gazy 
• Zgodność z normami: - PN-EN 13959: Norma produktowa - ISO 228, NF
E 03-005: Połączenia gwintowane

 Zawór pierwszeństwa dn 50 
Zastosowanie Zawory pierwszeństwa są kombinacją regulatora i  ogranicznika ciśnienia.

Są  stosowane  do  zapewnienia  priorytetu  zaopatrzenia  w  wodę  pitną
szczególnie  ważnych  fragmentów  sieci.  Pozostałe  fragmenty  sieci  są
zasilane dopiero, gdy występuje odpowiednia ilość wody. Ponadto zawory
regulują ciśnienie wyjściowe zabezpieczając instalację po stronie wylotowej
przed przekroczeniem zadanego ciśnienia.

Właściwości Duży przepływ 
• Mały ciężar 
• Wysoka dokładność regulacji 
• Serwis i obsługa bez konieczności demontażu z rurociągu 
• Wewnętrzny układ regulacji, zawory kulowe 
• Niezawodny 
• Wymienny wkład zaworu

Konstrukcja Zawór składa się z: 
• Korpusu z gwintami wewnętrznymi 
• Dwóch zaworów pilotowych 
• Obwodu regulacji

Materiały • Obudowa z mosiądzu 
• Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM 
• Uszczelki z NBR i EPDM 
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•Obwody regulacji z wysokiej jakości tworzywa syntetycznego 
• Złączki z mosiądzu

Dane
techniczne

Temperatura Maks. 80 °C 
Zakres ciśnień 0,5 – 12 bar 
Minimalne ciśnienie 0.5 bar (50 kPa) 
Wielkości 3/4” – 1.1/2”

5. Pozostałe elementy projektowanej instalacji hydrantowej
 Filtr skośny dn 50

Opis Filtry  zatrzymują  zanieczyszczenia  o  ziarnistości  powyżej  0,5  mm  dla
DN15-DN50 oraz 0,9 mm dla DN65-DN80. Filtry mogą być montowane w
różnego rodzaju instalacjach, zwłaszcza wodociągowych i ogrzewniczych,
głównie przed armaturą regulacyjną. Filtr musi być montowany zgodnie z
kierunkiem  przepływu  czynnika  oznakowanym  na  kadłubie  w  pozycji
umożliwiającej  swobodne  oddzielenie  się  i  grawitacyjne  osadzenie
zanieczyszczeń  w  części  filtracyjnej  -  pozycja  „pokrywa  do  dołu”.
Oczyszczenie  elementu  filtracyjnego  lub  jego  wymianę  na  czysty  oraz
usunięcie zanieczyszczeń z filtra, należy przeprowadzać po okresie pracy,
po którym zostanie zaobserwowany spadek efektywności pracy filtra.

Dane
techniczne

Wielkość 2"
Masa 0,91 kg

Materiały KORPUS, POKRYWA: mosiądz powierzchniowo piaskowany; ELEMENT
FILTRACYJNY (SIATKA): stal nierdzewna; USZCZELKA POKRYWY: 
fibra techniczna/PTFE;

Parametry MAX CIŚNIENIE ROBOCZE: 
2,0 MPa (20 bar);
ZAKRES TEMPERATUR ROBOCZYCH: 
od -5°C do +120°C (zgodnie z wykresem „p-t”);

 Zawór zwrotny dn 50
Dane
techniczne

Wielkość 2"
Masa 0,84 kg

Materiały KADŁUB, WKRĘTKA, GRZYBEK: mosiądz 
USZCZELKA GRZYBKA: uszczelka płaska - NBR 
SPRĘŻYNA: stal nierdzewna

Parametry MAX CIŚNIENIE ROBOCZE: - dla DN32÷DN50: 1,0 MPa (10 bar) 
TEMPERATURA ROBOCZA: +100°C

 Monometr 0-16 bar fi 100 mm
Zastosowanie Ciśnieniomierze ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia gazu i 

cieczy chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów 
w układach ciśnienia 

Cechy 
użytkowe 
wymagane 

PN-EN 837-1: 2000

Średnica 
obudowy

100 mm

Temperatura 
pracy 

Otoczenie: -40 do +60 oC

Ciśnienie 
robocze 

Maksymalne ciśnienie robocze powinno wynosić 3/4 zakresu wskazań.
W pomiarach chwilowych dopuszcza się obciążenie w pełnym zakresie.
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3.4.3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

3.4.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części pt. Wymagania ogólne.

3.4.5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

 Opis ogólny.
 Projektowana instalacja hydrantowa obejmować będzie ochroną cały parter budynku.

Instalacja będzie stale nawodniona. Obiekt wyposażony będzie w hydranty wewnętrz-
ne DN25. Hydraty DN 25 z pełnym wyposażeniem, z wężem półsztywnym, długość
węża 30m, w szafkach zamykanych na klucz  oznakowanych zgodnie z Polską Normą.

 Zawór hydrantowy należy zamontować na wysokości 1350 mm od poziomu podłogi
±100 mm.

 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewnić możliwość jednoczesne-
go poboru wody z dwóch hydrantów:  2 x 1dm3/s = 2 dm3/s = 7,2 m3/h.

 Minimalne ciśnienie wody na hydrancie położonym najniekorzystniej ze względu na
wysokość i opory hydrauliczne dla określonej wydajności hydrantu musi wynosić nie
mniej niż 0,2MPa.

 Źródłem wody dla instalacji hydrantów wewnętrznych jest istniejące przyłącze wodo-
ciągowe dn50. 

 Za wejściem przyłącza wodociągowego do budynku należy je przebudować zgodnie z
rysunkiem S1. 

 Instalację hydrantową projektuje się z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych.

 Istniejące piony instalacji hydrantowej nie będą wymieniane.

 Rurociągi w zakresie średnic do DN 50mm włącznie wg PN-H-74200

Średnica nom Średnica zewnętrzna Minimalna grubość

DN25 33,7 3,25

DN50 60,3 3,65

 Przed przystąpieniem do montażu rury należy dokładnie oczyścić z zewnątrz i we-
wnątrz. 

 Wszystkie rurociągi po zmontowaniu poddać próbie hydraulicznej ciśnieniem 1,5MPa
przez czas 2 godzin. Nie powinny wystąpić przecieki zewnętrzne. Wyniki z prób i płu-
kania wpisać do odpowiedniego formularza.
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 Rurociągi mocować w uchwytach i na konstrukcjach wsporczych. Uchwyty powinny
spełniać następujące wymagania: 

Średnica DN
Rurociągu

Nośność
minimalna

Min. przekrój w mm2
(śruby wieszaka)

Min. długość
kołka

≤ 50 mm 2000 N 30  (M8) 30 mm

 Obejmy rurowe powinny posiadać atest CNBOP lub uznanie CE.

 Z uwagi na zbyt niskie ciśnienie w sieci zaprojektowany został zestaw hydroforowy.
Urządzenie to pozwoli osiągnąć wymagane ciśnienie dla celów p.poż. 

 Dla hydroforu należy przewidzieć UPS pozwalający na 1h pracy hydroforu wg specy-
fikacji technicznej branży elektrycznej. 

 Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy przeprowadzić stosowne regulacje na hy-
droforze, aby na najdalej zainstalowanym  hydrancie  wydajność na pyszczku prądow-
nicy wynosiła co najmniej  1dm3/s przy ciśnieniu co najmniej 0,2MPa zapewniając co
najmniej zasięg 3m dla prądu gaśniczego rozproszonego stożkowego. 

 Przepusty oraz przejścia przewodów w ścianach pomieszczenia, w którym znajduje się
hydrofor należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 120.

 Instrukcja montażu hydrantu DN 25 oraz pozostałych elementów instalacji hydranto-
wej wg zaleceń producenta. 

3.4.6.KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części pt. Wymagania 
Ogólne.

Instalacja wody 
• Sprawdzenie skuteczności i szczelności instalacji
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

3.4.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania Ogólne.

Jednostką obmiarową jest  1 mb  wykonanej  instalacji  hydrantowej  z rur stalowych,  sztuk
elementów instalacji hydrantowej np. hydranty DN 25, zawory odcinające, kulowe itp.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.
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3.4.8. ODBIÓR ROBÓT
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
- atestację dostarczonych elementów,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ± 2
mm, przesunięcie w poziomie ± 3 mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

3.4.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią pt. Wymagania Ogólne.

Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość 

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- wykonanie instalacji wody przeciwpożarowej,

- montaż hydrantów i szafek hydrantowych,

- oczyszczenie podłoża,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

3.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02

 Aprobata techniczna ITB wyrobów.
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Wspólny Słownik Zamówień Publicznych

Klasyfikacja CPV – przedmiar robót obejmuje:

CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
CPV 45320000-6 Izolacje – folia PE
CPV 45320000-6 Izolacje powłokowe
CPV 45262500-6  Roboty murarskie 
CPV 45410000-4 Tynkowanie – tynk cementowo.- wapienny
CPV 45442100-8  Roboty malarskie
CPV 45450000-6  Roboty budowlane pozostałe
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi i ścianek aluminiowych 
CPV 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
CPV 44112310-4 Ścianki działowe
CPV 45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych 
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
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Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:

BRANŻA BUDOWLANA 
B-01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 2.1
B-02 Wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół budynku 2.2
B-03 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej budynku 2.3
B-04 Termomodernizacja ścian i stropodachu 2.4
B-05 Wykonanie ściany zewnętrznej 2.5
B-06 Remont istniejącego świetlika 2.6
B-07 Wykonanie opierzenia budynku 2.7
B-08 Remont podłogi na gruncie 2.8
B-09 Wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych

montaż nadproży 2.9
B-10 Instalowanie stolarki okiennej 2.10
B-11 Instalowanie stolarki drzwiowej 2.11
B-12 Wykonanie ścian działowych w technologii GK 2.12
B-13 Wykończenie ścian zewnętrznych 2.13
B-14 Wykończenie ścian wewn. – wykonanie tynku mozaikowego 2.14
B-15 Wykończenie ścian wewn. – kładzenie glazury 2.15
B-16 Wykończenie ścian wewn. – malowanie 2.16
B-17 Wykonanie posadzek 2.17
B-18 Montaż sufitów podwieszanych 2.18
B-19 Biały montaż 2.19
B-20 Wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni 2.20

BRANŻA SANITARNA
S-01 Instalacja wentylacji mechanicznej 3.1
S-02 Instalacja centralnego ogrzewania 3.2
S-03 Instalacja wodno-kanalizacyjna 3.3
S-04 Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

(hydrantowej) 3.4

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E-01 Roboty wewnętrznych linii zasilających 4.1
E-02 Roboty nowych rozdzielnic elektrycznych 4.2
E-03 Oświetlenie wewnętrzne 4.3
E-04 Instalacja gniazd zasilających 4.4
E-05 Okablowanie strukturalne oraz sieci TV 4.5
E-06 System sygnalizacji pożaru, system oddymiania 4.6
E-07 System monitoringu 4.7
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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla

poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które
zostaną  wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa parteru budynku nr 365
na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentacji  przetargowej  i  należy  je

stosować  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zleceniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. Wspólne dla
robót  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST).

Ogólny zakres robót obejmuje: przebudowany zostanie parter budynku nr 365, który
pełni  funkcję  budynku  zamieszkania  zbiorowego.  W ramach  realizacji  zadania  wykonany
zostanie  nowy  układ  pomieszczeń  w  obrębie  kondygnacji  parteru  budynku  nr  365.
Wydzielone  zostaną  pomieszczenia  noclegowe  wraz  z  odrębnymi  węzłami  sanitarnymi,
powiększona zostanie recepcja, wydzielone zostanie oddzielne skrzydło z pomieszczeniami
gospodarczymi  i  administracyjnymi.  Obiekt  wyposażony zostanie  także  w ogólnodostępną
toaletę,  kuchnię i pralnię przeznaczone do użytku mieszkańców budynku. Przeprowadzone
zostaną także prace termomodernizację ścian zewnętrznych i części stropodachu w obrębie
parteru  budynku,  wymiana  obróbek  blacharskich,  remont  podłogi  na  gruncie,  wymiana
wskazanej istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych ścian działowych w
ramach wskazanej powyżej przebudowy, wykonanie nowych otworów okiennych i nowych
nadproży,  montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie nowych posadzek,
montaż  sufitów podwieszanych,  wykonanie  nowych okładzin ściennych,  malowanie  ścian,
wykonanie  okładzin  z  płytek  ceramicznych,  montaż  urządzeń  sanitarnych,  przebudowa
instalacji  grzewczej  oraz  przebudowa  instalacji  energetycznej  i  modernizacja  systemu
oświetlenia,  wykonanie  instalacji  systemu wentylacji,  remont  schodów zewnętrznych  oraz
wykonanie nowej pochylni z kostki betonowej. W ramach inwestycji  kondygnacja parteru
zostanie dostosowana dla osób niepełnosprawnych wraz z poprawą warunków ochrony p.poż.

1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie  przed  korozja  elementów  konstrukcyjnych  i

wykończeniowych obiektu budowlanego.
1.3.2. Aprobata  techniczna  Pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których
nie  ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb  udzielenia  aprobat  technicznych  oraz
jednostki  upoważnione  do  tej  czynności  określane  są  w  drodze  Rozporządzenia
właściwych Ministrów.

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

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

1.3.5. Budowa  Wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.6. Budynek  Obiekt  budowlany,  który jest  trwale  związany z  gruntem,  wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

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

1.3.8. Dokładność wymiarów  Zgodność  wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną.

1.3.9. Dokumentacja  budowy  Ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
- Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
- Dziennik budowy
- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
- Operaty geodezyjne
- Rejestr obmiarów

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

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

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

1.3.13. Inspektor nadzoru budowlanego  Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która
może sprawować  osoba posiadająca odpowiednie  uprawnienia budowlane i  będąca
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

1.3.14. Kierownik  budowy  Samodzielna  funkcja  techniczna  w budownictwie  związana  z
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych,
która  może  sprawować  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i
będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

1.3.15. Klasa  betonu  Liczbowy symbol  określający  wytrzymałość  betonu na  ściskanie  w
warunkach normowych.

1.3.16. Kontrola techniczna  Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową.

1.3.17. Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na
podstawie  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych
robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku.

1.3.18. Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
1.3.19. Kosztorys  ślepy  Wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności

technologicznej ich wykonania, z zestawieniem materiałów podstawowych.
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1.3.20. Kosztorys  powykonawczy  Sporządzona  przez  wykonawcę  robót  zestawienie
ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót.

1.3.21. Laboratorium  Laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań  i prób związanych z oceną  jakości
materiałów oraz robót.

1.3.22. Materiały  budowlane  Ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących
prefabrykaty  lub  półfabrykaty  służące  do  budowy  i  remontu  wszelkiego  rodzaju
obiektów budowlany oraz ich części.

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

1.3.24. Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości
i kosztów realizowanej inwestycji.

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

1.3.26. Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczną wraz z instalacjami i 
urządzeniami.

1.3.27. Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych 
robót.

1.3.28. Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego wymaganej 
wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu.

1.3.29. Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie 
stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych.

1.3.30. Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 
użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe 
wymagania dotyczące nadzoru na budowie.

1.3.31. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.

1.3.32. Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty.

1.3.33. Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu.

1.3.34. Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego.

1.3.35. Rejestr obmiarów Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych 
załączników.

1.3.36. Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.3.37. Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 
budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane niezbędne do wykonania prac w celu 
zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 
czas dłuższy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom.

1.3.38. Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót.

1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 
wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania 
robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na 
wysokości.

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.

1.3.41. Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.

1.3.42. Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
1.4.1. Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademi Marynarki Wojennej w 

Gdyni.
Ogólny zakres robót obejmuje: przebudowany zostanie parter budynku nr 365, który pełni
funkcję budynku zamieszkania zbiorowego. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie
nowy układ pomieszczeń w obrębie kondygnacji parteru budynku nr 365. Wydzielone zostaną
pomieszczenia  noclegowe  wraz  z  odrębnymi  węzłami  sanitarnymi,  powiększona  zostanie
recepcja,  wydzielone  zostanie  oddzielne  skrzydło  z  pomieszczeniami  gospodarczymi  i
administracyjnymi.  Obiekt wyposażony zostanie także w ogólnodostępną toaletę, kuchnię i
pralnię przeznaczone do użytku mieszkańców budynku. Przeprowadzone zostaną także prace
obejmujące termomodernizację ścian zewnętrznych i części stropodachu w obrębie parteru
budynku,  wymianę  obróbki  blacharskiej,  remont  podłogi  na  gruncie,  wymianę  wskazanej
istniejącej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  wykonanie  nowych  ścian  działowych  w ramach
wskazanej powyżej przebudowy, wykonanie nowych otworów okiennych i nowych nadproży,
montaż  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych,  wykonanie  nowych  posadzek,  montaż
sufitów podwieszanych, wykonanie nowych okładzin ściennych, malowanie ścian, wykonanie
okładzin  z  płytek  ceramicznych,  montaż  urządzeń  sanitarnych,  przebudowę  instalacji
grzewczej  oraz  przebudowę  instalacji  energetycznej  i  modernizację  systemu  oświetlenia,
wykonanie  instalacji  systemu  wentylacji,  remont  schodów  zewnętrznych  oraz  wykonanie
nowej  pochylni  z  kostki  betonowej.  W  ramach  inwestycji  kondygnacja  parteru  zostanie
dostosowana dla osób niepełnosprawnych wraz z poprawą warunków ochrony p.poż. 

1.4.2. Zakres projektu budowlanego obejmuje: 

Spis planowanych prace rozbiórkowych i demontażowych:

 demontaż urządzeń grzewczych (grzejników) znajdujących się w pomieszczeniach po
modernizacji instalacji c.o. w sierpniu 2016 roku na czas wykonania prac budowla-
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nych związanych z przebudową parteru budynku (grzejniki należy składować w celu
ponownego montażu w to samo miejsce),

 demontaż  pozostałych  w budynku urządzeń sanitarnych  (umywalki,  ustępy,  kabiny
prysznicowe itp.)

 demontaż pozostałych w budynku elementów instalacji, które nie będą już użytkowa-
ne:

o pozostałości po niesprawnej instalacji wentylacji do istniejących pomieszczeń
na parterze, 

o nieużywane wentylatory wentylacji mechanicznej usytuowane na stropodachu
budynku nad parterem, 

o pozostałości po starej, niesprawnej instalacji c.o. w istniejących pomieszcze-
niach na parterze  budynku,  która nie  została  zdemontowana i  zutylizowana
podczas modernizacji instalacji c.o. w sierpniu 2016 roku,

o pozostałości po starej,  niesprawnej instalacji  wod. - kan. w istniejących po-
mieszczeniach na parterze budynku, która nie została zdemontowana i zutyli-
zowana podczas modernizacji instalacji c.o. w sierpniu 2016 roku,

o istniejących skrzynek hydrantowych wraz z podejściami instalacji  hydranto-
wej,

o skrzynki hydrantowej zlokalizowanego na spoczniku między-piętrowym (po-
między parterem, a pierwszym piętrem) wewnętrznej klatki schodowej – K2.

o instalacja elektryczna we wskazanym zakresie wg opracowania branży elek-
trycznej, 

o wewnętrzne oprawy oświetleniowe, 
 skucie wierzchniej warstwy posadzki cementowej wraz z zewnętrzną warstwą wykoń-

czeniową posadzki we wszystkich pomieszczeniach parteru budynku z wyłączeniem
skrajnych klatek schodowych (wykładzina PCV, płytki ceramiczne, lastryko itp.),

 demontaż  przeszklenia  świetlika  dachowego,  ściany  pomiędzy  świetlikiem  dacho-
wym, a salą wykładową na pierwszym piętrze budynku wraz ze stolarką okienną we-
wnątrz tego pomieszczenia,

 demontaż  istniejących  sufitów podwieszanych  wraz  z  istniejącą  izolacją  termiczną
(wełną mineralną),

 rozbiórka istniejących ścian działowych wg rysunków rozbiórki załączonych do części
graficznej dokumentacji technicznej,

 demontaż wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej wg rysunków rozbiórki załączo-
nych do części graficznej dokumentacji technicznej,

 demontaż zewnętrznych „balkonów” wraz z fragmentem ściany zewnętrznej zlokali-
zowanych na parterze budynku w przebudowanych pomieszczeniach,

 demontaż schodów wewnętrznych zlokalizowanych w holu głównym na parterze bu-
dynku, 

 demontaż istniejących zabudów meblowych wskazanych na rysunkach rozbiórki załą-
czonych do części graficznej opracowania, 

Planowane prace budowlano – montażowe:

Wykonać w oparciu o ST i część graficzną projektu budowlanego i zgodnie z treścią
punktu 5.0 Prace budowlano - montażowe – rozwiązania materiałowe w opisie technicz-
nym zatwierdzonego projektu budowlanego.

 wykonanie  nowych  ścian  działowych  w systemie  płyt  kartonowo-gipsowych  (płyt
GKF i GKFI w zależności od rodzaju pomieszczenia),

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 wykonanie nowej warstwy posadzki cementowej z włóknami polipropylenowymi oraz
nowych warstw wykończeniowych na istniejącej  podłodze na gruncie (płytki  cera-
miczne podłogowe, wykładzina PCV, gres techniczny lub płytki granitowe),

 docieplenie istniejących ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomocą twardych płyt z
wełny mineralnej 0,032 W/m2k o grubości 7 cm i wykończenie w systemie płyt GKF
o klasie odporności ogniowej EI 60,

 wymiana zewnętrznych paneli ściennych w miejscach wskazanych na rysunkach na
nowe płyty warstwowe z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 10 cm z powło-
ką poliester,

 wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej,
 wykonanie pokrycia z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubo-

ści 20 cm z wykończeniem z poliestrem w kolorze grafitowym od zewnątrz w miejsce
istniejącego świetlika dachowego,

 docieplenie istniejącego stropodachu od wewnątrz wełną mineralną lub szklaną o gru-
bości 14 cm w miejscach wskazanych na rysunku w części graficznej opracowania,

 obudowa istniejących słupów konstrukcyjnych w systemie płytami gipsowo-kartono-
wymi GKF o odporności ogniowej EI 60,

 wykonanie według rysunków załączonych do opracowania graficznego dokumentacji
projektowej pomieszczenia holu głównego i recepcji, w tym lady recepcyjnej na za-
mówienie,

 montaż sufitów podwieszanych modułowych i w systemie płyt gipsowo-kartonowych
wg opracowania graficznego dokumentacji technicznej,

 wykonanie projektowanego otworu okiennego na klatce schodowej K2 w celu monta-
żu okna napowietrzającego na potrzeby oddymiania danej klatki schodowej,

 montaż klapy oddymiającej w dachu klatki schodowej K2,
 przebudowa węzłów sanitarnych na poziomie parteru (łazienki przy pokojach jedno-,

dwu- osobowych, łazienki przy pokojach dla osób niepełnosprawnych, toalety ogólno-
dostępny, toalety dla pracowników) wykonać wg części graficznej dokumentacji tech-
nicznej i treści SST,

 wykończenie ścian wewnętrznych w zależności od rodzaju pomieszczenia wg części
graficznej opracowania i opisu technicznego branży architektury zatwierdzonego pro-
jektu budowlanego,

 wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku zlokalizo-
wanych w południowo – zachodnim skrzydle,

 wykonanie nowych drzwi wejściowych – ewakuacyjnych w południowym skrzydle
budynku (3 pary drzwi),

 wykonanie instalacji elektrycznej w budynku zgodnie z projektem branży elektrycz-
nej,

 wykonanie podejść instalacyjnych pod urządzenia sanitarne i punkty pobrań wody,
 montaż urządzeń sanitarnych i projektowanych punktów poborów wody (misy ustępo-

we, kabiny prysznicowe, umywalki, zlewy, pisuary i pralki),
 wykonanie instalacji hydrantowej na poziomie parteru budynku zgodnie z projektem

branży sanitarnej.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden SST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Należy  podać  wszystkie  wymagania  i  dane  niezbędne  do  prawidłowej  organizacji
robót, a w szczególności:

-  Określenie  terenu  przeznaczonego  na  zaplecze  budowy  (z  załączeniem  planu  
określającego jego granice)
- Informacje o możliwościach korzystania z mediów

1.6. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i

dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1. dokumentację techniczną określoną w p. 1.6.,
2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
3. kopie uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w czasie  przygotowywania  robót  do realizacji
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z  nich  są obowiązujące  dla  Wykonawcy tak,  jakby zawarte  były  w całej
dokumentacji. 

W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST. 

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

W przypadku,  gdy dostarczane  materiały  lub wykonane roboty nie  będą  zgodne z
dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego
realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy akceptacji
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zamawiającego  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki  i  przedłoży  je  w  czterech
kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację
robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie
niezbędne,  tymczasowe zabezpieczenia  ruchu i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację
ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.
Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją  umowy.  Wykonawca
umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające
informacje o zawartej umowie.

1.8.1. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable
itp.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót.

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  wykopów  i  dróg  
dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany

odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

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

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

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

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

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie. 

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

1.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy

administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca będzie przestrzegać
praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie i  odzież wymaganą dla ochrony życia  i  zdrowia personelu zatrudnionego na
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  ze  wspomnianymi  powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
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przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z
przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpłyną  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed
użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.14. MATERIAŁY 
1.14.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe  materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację
o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach
odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z
danego  źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są
akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  atestów  i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby
udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba,  że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus  i  nadkład czasowo zdjęte  z  terenu wykopów,  ukopów i  miejsc pozyskania
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukończeniu robót. 

Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z  wykopów na terenie  budowy lub z
innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze. 

1.14.3. Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na

budowę  materiały  i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek
materiału  żeby sprawdzić  jego własności.  Wyniki  tych  prób stanowić  mogą  podstawę do
aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.  Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

1.14.4. Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w
sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest  producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważną legitymację,  mogą  być  badane

przez  zarządzającego  realizacją  umowy w dowolnym  czasie.  W przypadku,  gdy zostanie
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z
wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one
przyjęte do wbudowania.

1.14.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały.
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.14.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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1.14.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych

rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.
Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody
Inspektora nadzoru. 
 
1.15. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

1.16. TRANSPORT 
1.16.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. 

1.16.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na osie  i  innych
parametrów technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

1.17. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.17.1. Ogólne zasady wykonania robót 
     Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji  technicznych i  programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót oraz
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i
odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały
uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
       Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji  robót musi  być  dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami
zarządzającego realizacją umowy.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy-
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu
realizacją  umowy,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót

1.18. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.18.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,
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laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali,  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak
poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

1.18.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek,  opartych  na  Zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek:  w  przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.18.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania.
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.18.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami

badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie
zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony jest  do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru,  po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego
przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

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

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor  nadzoru może dopuścić  do użycia  tylko  te wyroby i  materiały,  które zgodnie z
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych: 
1.  Posiadają  oznakowanie  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  z  normą
zharmonizowaną albo europejska aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną ,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
2.  Znajdują  się  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami
sztuki budowlanej.
3. Są oznaczone znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik do Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.19. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
a) zgłoszenia rozpoczęcia robót
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) dziennik budowy
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.19.1. Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca
okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  i  harmonogramów
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót, . 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi. 
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał. 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót. 

1.19.2. Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
 
1.19.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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1.19.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.20. OBMIAR ROBÓT 

1.20.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w

kosztorysie  ofertowym lub  gdzie  indziej,  w SST nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

1.20.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i
KNR-ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach,  jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

1.20.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót. 

1.20.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

1.21. ODBIÓR ROBÓT 
1.21.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

1.21.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu. 
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Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. 

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową.  SST  i  uprzednimi
ustaleniami. 

1.21.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

1.21.1.3. Odbiór techniczny.
Odbiór  techniczny  dokonywany  będzie  dla  każdego  rodzaju  robót,  po  ich  całkowitym
zakończeniu.  Odbioru  technicznego  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  z  udziałem  Kierownika
Budowy  Generalnego  Wykonawcy  i  Kierownika  robót.  Wykonawca  robót  przedkłada
komplet  dokumentów  przewidziany  przy  odbiorze  końcowym,  łącznie  z  inwentaryzacją,
protokołami z przeprowadzonych prób itp.  Inspektor Nadzoru spisuje Protokół jest wykaz
ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu. 

1.21.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,
komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy. 
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację  powykonawczą.  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi i w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.  wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne z  SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń. ,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. ,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10. Kopię Świadectwa Charakterystyki energetycznej.

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

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie. 

1.21.1.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.21.1.4 . ,,Odbiór ostateczny robót’’. 

1.22. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.22.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych. 
Dla robót  wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. nr 2016, poz. 290
z 2016r.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz.
881 ze zm.).
6.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Tekst
jednolity z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)
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2. Szczegółowe specyfikacje techniczne - branża budowlana

2.1 B-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

2.1.1 WSTĘP
2.1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu prac rozbiórkowych na kondygnacji parteru w budynku nr 365 na terenie 
AMW w Gdyni.

2.1.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną  zrealizowane w ramach zadania – Przebudowa parteru budynku 
nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

2.1.1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
rozbiórkowych i demontażowych:

Spis planowanych prac rozbiórkowych i demontażowych:

- demontaż urządzeń grzewczych (grzejników) znajdujących się w pomieszczeniach po mo-
dernizacji instalacji c.o. w sierpniu 2016 roku na czas wykonania prac budowlanych związa-
nych z przebudową parteru budynku (grzejniki należy składować w celu ponownego montażu
w to samo miejsce),
- demontaż pozostałych w budynku urządzeń sanitarnych (umywalki, ustępy, kabiny pryszni-
cowe itp.)
- demontaż pozostałych w budynku elementów instalacji, które nie będą już użytkowane:

1. pozostałości po niesprawnej instalacji wentylacji do istniejących pomieszczeń na 
parterze, 

2. nieużywane wentylatory wentylacji mechanicznej usytuowane na stropodachu bu-
dynku nad parterem, 

3. pozostałości po starej, niesprawnej instalacji c.o. w istniejących pomieszczeniach 
na parterze budynku, która nie została zdemontowana i zutylizowana podczas mo-
dernizacji instalacji c.o. w sierpniu 2016 roku,

4. pozostałości po starej, niesprawnej instalacji wod. - kan. w istniejących pomiesz-
czeniach na parterze budynku, która nie została zdemontowana i zutylizowana 
podczas modernizacji instalacji c.o. w sierpniu 2016 roku,

5. istniejących skrzynek hydrantowych wraz z podejściami instalacji hydrantowej,
6. skrzynki hydrantowej zlokalizowanego na spoczniku między-piętrowym (pomię-

dzy parterem, a pierwszym piętrem) wewnętrznej klatki schodowej – K2.
7. instalacja elektryczna we wskazanym zakresie wg opracowania branży elektrycz-

nej, 
8. wewnętrzne oprawy oświetleniowe, 

- skucie wierzchniej warstwy posadzki cementowej wraz z zewnętrzną warstwą wykończe-
niową posadzki we wszystkich pomieszczeniach parteru budynku z wyłączeniem skrajnych 
klatek schodowych (wykładzina PCV, płytki ceramiczne, lastryko itp.),
- demontaż przeszklenia świetlika dachowego, ściany pomiędzy świetlikiem dachowym, a 
salą wykładową na pierwszym piętrze budynku wraz ze stolarką okienną wewnątrz tego po-
mieszczenia,
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- demontaż istniejących sufitów podwieszanych wraz z istniejącą izolacją termiczną (wełną
mineralną),
- wywiezienie gruzu z placu budowy oraz poddanie go odzyskowi lub unieszkodliwienie.
- rozbiórka istniejących ścian działowych wg rysunków rozbiórki załączonych do części gra-
ficznej dokumentacji projektowych,
- demontaż wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej wg rysunków rozbiórki załączonych do
części graficznej dokumentacji projektowych,
- demontaż zewnętrznych „balkonów” wraz z fragmentem ściany zewnętrznej zlokalizowa-
nych na parterze budynku w przebudowanych pomieszczeniach,
- demontaż schodów wewnętrznych zlokalizowanych w holu głównym na parterze budynku, 
- demontaż istniejących zabudów meblowych wskazanych na rysunkach rozbiórki załączo-
nych do części graficznej dokumentacji projektowej,
- wywóz i utylizacja gruzu budowlanego, 

2.1.1.4. Określenia podstawowe
Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranych.
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko.
Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych 
obiektów do miejsca utylizacji.

2.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Prace związane z rozbiórkami oraz demontażami wskazanymi w punkcie 2.1.1.3. powinny
być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi  przepisami BHP pod kierownictwem
kierownika budowy,  nie mogą wykonywać tego osoby trzecie nie związane z wykonawcą
robót wyłonionego na etapie procedury przetargowej.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących
zasadniczych  elementów lub  rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.1.2 MATERIAŁY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów nie jest 
przewidziany.
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Składowanie materiałów
Urobek  z  prac  rozbiórkowych  nie  może  być  składowany  na  stropie.  Należy  ponadto
przygotować kontenery stalowe dla celów  zgromadzenia gruzu budowlanego.
Składowanie  zdemontowanych  elementów  wykończenia  należy  przeprowadzić  w  sposób
zapewniający nieuszkodzenie danych elementów zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.1.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.1.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części pt. Wymagania ogólne.
Transport  surowców  wtórnych  i  gruzu  powinien  odbywać  się  specjalistycznym  taborem
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób
całkowicie  pewny  zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  się,  wysypywaniem  lub
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej.
Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.

2.1.5. WYKONANIE ROBÓT

2.1.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w części pt. Wymagania ogólne.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty rozbiórkowe wykonać według rysunków R-1 i R-2.

2.1.5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i  stanu
technicznego poszczególnych elementów i następnie przystąpić do rozbiórki. 
Szczególnie należy uważać na elementy konstrukcyjne budynku przeznaczone do rozbiórki, 
czyli: 

 stan techniczny konstrukcji stropodachu - świetlika 
 ściany działowe przeznaczone do demontażu, 
 stolarkę okienną i drzwiową, 
 zniszczone stopnie schodów zewnętrzne do wejścia głównego, 

Stan  techniczny  konstrukcji  został  oceniony  przez  projektanta  jako  dobry.  Jakiekolwiek
budzące  niepokój  spękania,  objawy  nadmiernej  korozji,  ugięć,  deformacji  konstrukcji,
zarówno zaraz po odsłonięciu jak i w trakcie prac budowlanych, należy bezzwłocznie zgłosić
inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz projektantowi. 

2.1.5.3. Przebieg robót rozbiórkowych
Demontaż  elementów  wykończenia  i  wyposażenia  zdejmuje  się  w  pierwszej  kolejności
ręcznie i przekazuje do magazynu. Następnie można przystąpić do rozbiórki ścian działowych
i  sufitu  podwieszanego.  Nad istniejącym sufitem podwieszanym znajdują się  pozostałości
izolacji termicznej (wełny mineralnej), którą także należy usunąć. Zedrzeć okładziny ścienne
z pozostałych ścian wewnętrznych, rozebrać warstwę posadzki cementowej o grubości około
5  cm aż  do  warstwy  istniejącego  ocieplenia  podłogi  na  gruncie  (izolacji  z  gazobetonu).
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Zdemontować  wskazaną stolarkę  drzwiową i  okienną wraz  z  parapetami  wewnętrznymi  i
zewnętrznymi.  Zdemontować  istniejącą  obróbkę  blacharską.  Po  wykonaniu  prac
rozbiórkowych  w  obrębie  świetlika  należy  zabezpieczyć  daną  kondygnację  przed  wodą
opadową.
Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą instalacje elektryczne i sanitarne w obrębie
kondygnacji parteru, aby na etapie prac rozbiórkowych ich nie uszkodzić.

Po  zabezpieczeniu  otworów w  ścianie  oraz  dachu  przystąpić  do  wykopów  wokół  części
fundamentów przeznaczonych do wykonania izolacji pionowej

2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.1.6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części pt. Wymagania ogólne.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały
czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.

Przed przystąpieniem do rozbiórki  -  trzeba  opracować  program rozbiórki  i  załogę
zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik  robót  powinien  wskazywać  miejsca  ustawiania  drabin  i  rusztowań,
zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można
gromadzić na stropach i schodach.

Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych
ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni
legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy
ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany,
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.

2.1.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w części pt. Wymagania ogólne.
Jednostki obmiarowe:
- dla ścian działowych – m3,
- okładziny ścienne, posadzki – m2,
- okna, drzwi, urządzenia sanitarne, elementy wyposażenia – mb, szt. lub kpl.,

Jednostki  obmiarowe  dla  robót  opisanych  w specyfikacji  zostały  podane  szczegółowo  w
rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3, m2, m, mb,
szt., kpl. 

2.1.8. ODBIÓR ROBÓT
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części pt. Wymagania ogólne.
Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu.
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2.1.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części pt. Wymagania ogólne.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- wykonanie rozbiórki lub demontażu danego elementu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

- wywóz i utylizacja gruzu budowlanego,

2.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 
1995.
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 
poz. 1650)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 
poz. 401
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2.2. B-02 WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH WOKÓŁ BUDYNKU
2.2.1. WSTĘP

2.2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru wykonania nawierzchni utwardzonych wokół budynku nr 365 na terenie AMW w
Gdyni.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną  zrealizowane w ramach zadania – Przebudowa parteru budynku
nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

2.2.1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
ziemnych:

 wykonania wokół budynku opaski z kostki betonowej, 
 wzdłuż elewacji południowej należy wykonać szerszą opaskę z kostki betonowej 

ponieważ będzie pełnić jednocześnie funkcje dojścia do wyjścia ewakuacyjnego z 
budynku o szerokości 1,5 m,

2.2.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

Opaska  wokół  budynku –  kostka  betonowa  na  podsypce  piaskowo-cementowej  i
podbudowie  z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-32 mm układana wzdłuż ścian budynku ze
spadkiem 1,5 % w stronę terenu w celu przeciwdziałania podmywaniu ścian budynku przez
wodę opadową.

2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonawstwo  robót budowlanych z wiązanych z wykonaniem opaski z kostki betonowej
wokół budynku musi być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących
zasadniczych  elementów lub  rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.2.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pt. Wymagania ogólne. 
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Materiały stosowane przy wykonaniu opaski wokół ścian budynku:
Grunty do wykonania podkładu pod opaskę z kostki betonowej:
Do wykonania podkładu należy stosować kruszywo łamane.
Uziarnienie kruszywa powinno wynosić 0 – 32 mm. 
Grubość 10 cm

Grunty do wykonania podsypki pod opaskę z kostki betonowej:
Do wykonania podsypki należy stosować podsypkę cementowo-piaskową:
-uziarnienie do 20 mm
-łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %
-grubość 3 cm

Kostka betonowa o gr. 6 cm w kolorze szarym o wymiarach 20x10 cm

2.2.3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Nie  stawia  się  szczególnych
wymagań w zakresie sprzętu wykraczających poza Wymagania ogólne.

2.2.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Transport  materiałów  odbywać  się  powinien  specjalistycznym  taborem  samochodowym
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie
pewny  zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  się,  wysypywaniem  lub  spadnięciem  ze
skrzyni ładunkowej.
Materiał budowlany nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.

2.2.5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

2.2.5.1.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

2.2.5.2. Opis ogólny.

Wykonywanie wykopów  wzdłuż istniejących fundamentów:
- Wykopy muszą być prowadzone odcinkowo, to znaczy na kilku metrowej długości wzdłuż
jednej ściany. Po wykonaniu opaski na jednym odcinku, wykop należy zasypać i przystąpić
do następnego odcinka wykopu wykonanego obok zasypanego.  
- Wokół budynku wykonać opaskę z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce
piaskowo-cementowej  gr  ok.  3  cm  i  podbudowie  z  tłucznia  o  uziarnieniu  0-32  mm  ze
spadkiem 1,5 % od budynku w stronę terenu.
-  Wykonany  wykop  fundamentowy,  a  także  ewentualna  wymiana  gruntu  powinna  być
bezzwłocznie  odebrane  przez  uprawnionego  geologa,  kierownika  budowy i  potwierdzone
wpisem do Dziennika budowy.
-Wykopy powinny być  oznakowane i  zabezpieczone.  Wykopy należy zabezpieczyć  przed
osuwaniem  poprzez  wykonanie  deskowań  lub  profilowane  skarpy  o  nachyleniu
dostosowanym do rodzaju gruntu. 
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Warunki wykonywania zasypki: 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
-Zasypywanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu
przewidzianych w nim robót.
-Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych i śmieci
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,5 m- 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami
0,4 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

2.2.6. KONTROLA JAKOŚCI
2.2.6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne. 

2.2.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych
Roboty  ziemne  powinien  prowadzić  kierownik  o  odpowiednik  kwalifikacjach  i
doświadczeniu  oraz zatrudniać pracowników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały
czas trwania robót należy pilnować,  aby na plac budowy nie wchodziły osoby postronne.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych – należy opracować program wykonywania robót
ziemnych oraz  bezpieczny sposób wykonywania robót i zapoznać z nimi załogę.  Szczególne
niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wykopach  i  spadające  odłamki  oraz  możliwość
przywalenia pracowników gruzem lub ziemią.
Należy odłączyć  od sieci  miejskiej  wszystkie  instalacje.  Teren robót ziemnych  ogrodzić i
oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni
legitymować  się  świadectwem dopuszczenia  do pracy przy wykopach,  być  zaopatrzeni  w
hełmy ochronne.

2.2.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne.

Jednostki  obmiarowe  dla  robót  opisanych  w specyfikacji  zostały  podane  szczegółowo  w
rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3,, m2, m, szt.,
kpl.

2.2.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed zasypaniem
rozkopów.

2.2.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST punkt 1.22.

2.2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 PN-86/B-02480 Grunty  budowlane.  Określenia.  Symbole.  Podział  i  opis

gruntów.
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 PN-B-02481:1999 Geotechnika.  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe  i
jednostki miary.

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2.3 B-03 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ BUDYNKU

2.3.1.WSTĘP
2.3.1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji stalowej budynku przed
działaniem ognia w obrębie parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni.

2.3.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt. 2.3.1.1.

2.3.1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu zabezpieczenie konstrukcji stalowej budynku przed działaniem ognia:
- słupów stalowych za pomocą obudowy z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych,
- odsłoniętych belek konstrukcyjnych stropu oraz stropodachu za pomocą farb pęczniejących,
w obrębie parteru budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

2.3.1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.3.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i jakość wykonywanych robót
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem konstrukcji stalowej przed działaniem ognia
powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie i gwarantującemu
właściwą  jakość  wykonania.  Roboty  związane  powinny  być  wykonane  ściśle  wg
dokumentacji technicznej. 

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.

2.3.2. MATERIAŁY

Płyty gipsowo-kartonowe niepalne
PARAMETRY TECHNICZNE:

 płyta gipsowa wzmocniona włóknami szklanymi,
 laminowana obustronnie,
 klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – A1
 grubość – 15 mm,
 gęstość – 850 kg/m³,
 przewodność cieplna – 0,25 W/mK,
 współczynnik oporu dyfuzyjnego – 10,
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System farb pęczniejących
PARAMETRY TECHNICZNE:

 zabezpieczenie ognioochronne do 60 minut,
 warstwa podkładowa – epoksydowa lub alkidowa, zabezpieczająca przed korozją,
 warstwa  pęczniejąca  –  rozpuszczalnikowa  mieszanina  żywic  oraz  środków

pianotwórczych i przeciw palnych,
 warstwa  nawierzchniowa  –  epoksydowa,  chroniąca  warstwę  pęczniejącą  przed

działaniem wilgoci, uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami,

2.3.3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.3.4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części pt. Wymagania Ogóle 
Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  specjalistycznym  taborem  samochodowym
umożliwiającym  szybki  rozładunek.  Przewożony  ładunek  musi  być  w  sposób  całkowicie
pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej.

2.3.5.WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

2.3.5.1. Zabezpieczenie słupów stalowych
Konstrukcja  budynku  powinna  posiadać  klasę  odporności  ogniowej  REI  120.

Wszystkie  stalowe  słupy  w  obrębie  kondygnacji  parteru  należy  zabezpieczyć  przez
wykonanie  zabudowy w systemie  płyt  GKF o  odpowiedniej  klasie  odporności  ogniowej.
System musi posiadać wymagane prawem atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności.

1. Słup stalowy
2. Dwuwarstwowe zabezpieczenie 
ogniochronne (obudowa) z płyt niepalnych
3. Połączenie płyt przesunięte o co najmniej 
500 mm w stosunku do drugiej warstwy
4. Zszywki stalowe lub wkręty
5. Kątownik ochraniający naroże obudowy
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Płyt  ognioochronnych nie można mocować bezpośrednio do stali,  należy zachować
ok. 5 mm odstęp. Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie kątowników montażowych o
wymiarach 40x20x1 lub 40x40x1. Każdy ze słupów należy zabezpieczyć dwiema warstwami
niepalnej  płyty  gipsowo-kartonowej wzmocnionej  włóknami szklanymi.  Połączenia  płyt  w
pionie należy przesunąć o co najmniej 500 mm w jednej i drugiej warstwie. Płyty łączyć za
pomocą  zszywek  stalowych  lub  wkrętów.  Naroża  obudowy  zabezpieczyć  za  pomocą
kątowników.

2.3.5.2. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej stropu i stropodachu
Wszystkie  odsłonięte  belki  stalowe  stanowiące  konstrukcje  stalową  stropu  lub

stropodachu nad parterem należy zabezpieczyć ogniochronną farba do konstrukcji stalowych
do klasy odporności ogniowej REI 120.

Przygotowanie podłoża
Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia należy oczyścić do stopnia Sa21/2 lub

Sa2 wg PN-ISO 8501-1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha,
pozbawiona śladów tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Warstwa podkładowa
Do  wykonania  warstwy  podkładowej  powinna  być  stosowana  farba  epoksydowa

antykorozyjna  tego samego  producenta  co  pozostałe  elementy  systemu.  Grubość  warstwy
podkładowej  po  wyschnięciu  powinna  wynosić  co  najmniej  60  μm.  Farbę  antykorozyjną
należy przygotować do aplikacji i nakładać na podłoże zgodnie z warunkami jej stosowania,
określonymi przez producenta w kartach technicznych wyrobu.

Warstwa farby pęczniejącej
Przed  rozpoczęciem  malowania  farby  należy  dokładnie  wymieszać.  Farbę  można

nakładać  metodą  natrysku  hydrodynamicznego,  pędzlem  lub  wałkiem  na  wyschniętą
odpyloną  i  odtłuszczoną  warstwę  podkładową.  Parametry  natrysku  hydrodynamicznego
należy dobrać w zależności od wytycznych producenta.

Warstwa nawierzchniowa
Do wykonania warstwy nawierzchniowej stosować farbę epoksydową.

2.3.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne. 

2.3.6.1. Kontrola jakości materiałów
Dostarczone  na  budowę  elementy  i  materiały  powinny  być  odebrane  komisyjnie  pod
względem:

- kompletności dostawy,
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,
- pod względem stanu technicznego,
- jakości i kompletności dokumentacji.

Do  każdej  partii  dostarczonych  elementów  i  materiałów  powinno  być  dostarczone  przez
producenta  zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom
technicznym  podanym  w  odpowiednich  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.
Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.

Kontrola płyt gipsowo-kartonowych
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF (I gatunku):
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć.
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Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał
się nie powodując odklejania się rdzenia.
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość ( I gatunek)
dla 1200 ± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm.
Sprawdzenie  spoinowania  i  szpachlowania  -  spoina  winna  licować  się  z  powierzchnią
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony.
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków,  należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych
kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni,  pomiar
prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z
dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli: 

Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od płaszczyzny
i odchylenia krawędzi

od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji

pionowego poziomego

Nie większe niż 2mm
i w liczbie nie

większej niż 2 na całej
długości łaty

kontrolnej o dł. 2m

Nie większe niż
1,5mm/1m i ogółem nie

więcej niż 3mm w
pomieszczeniach do

3,5m wysokości, oraz
nie więcej niż 4mm w

pomieszczeniach
powyżej 3,5m

wysokości

Nie większe niż
2mm/1m i ogółem nie

więcej niż 3mm na całej
powierzchni

ograniczonej ścianami,
belkami, itp.

Nie większe niż 2mm

Kontrola jakości malowania farbą pęczniejącą:
Kontrola jakości wykonanego zabezpieczenia powinna obejmować sprawdzenie:
- przyczepności powłoki pęczniejącej do powłoki przeciwkorozyjnej,
-  grubość  poszczególnych  warstw  zabezpieczenia  w  stanie  mokrym  prowadząc  ciągłą
kontrolę w czasie nanoszenia powłok,
- grubość poszczególnych powłok zabezpieczenia w stanie suchym

2.3.6.2. Kontrola wykonania robót:
Sprawdzeniu  podlega  jakość  i  zgodność  z  dokumentacją  projektową  zastosowanych
materiałów. 
Sprawdzenie  wykorzystywanych  materiałów  na  podstawie  badań  zgodnie  z  procedurą
uzgodnioną z producentem.

2.3.7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne.

2.3.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

2.3.8.1. Odbiór częściowy
Odbiory  częściowe  dokonywane  powinny  być  po  zakończeniu  kolejnych  etapów
wykonywanych robót.

2.3.8.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu wykonanych elementów.
Oceny  technicznej  robót  należy  dokonać  w  oparciu  o  odbiór  końcowy  przeprowadzony
komisyjnie. 
Do odbioru końcowego należy  przestawić  wyniki  wszystkich  odbiorów częściowych  oraz
dokumentację techniczną i dziennik budowy.

2.3.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią pt. Wymagania ogólne.

2.3.9.1. Wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów stalowych
Płaci się za ustaloną ilość m2 zabezpieczonych elementów stalowych lub wykonanej 
zabudowy gipsowo-kartonowej

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie obudowy z niepalnych płyt gipsowo-kartonowych,
- malowanie elementów farbą podkładową, pęczniejącą i nawierzchniową,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badań i pomiarów

2.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Dz.  U  nr  75/2002  „Warunki  techniczne,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie”.
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2.4. B-04 TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN I STROPODACHU

2.4.1. WSTĘP

2.4.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  termomodernizacyjnych  istniejących  ścian  zewnętrznych  i  stropodachu  w
ramach zadania przebudowy budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki  Wojennej w
Gdyni.

2.4.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.4.1.1.

2.4.1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót
termomodernizacyjnych w obrębie ścian istniejących i obejmują:
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz
- wykonanie ocieplenia stropodachu od wewnątrz
na parterze budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

2.4.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Roboty  termomodernizacyjne  powinny  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą
być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzgodnieniu  i  akceptacji  Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.4.2 MATERIAŁY

Materiały do wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych
Twarde płyty wełny mineralnej
PARAMETRY TECHNICZNE:

 Maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła λ  W/mK 0,033 WG EN 12667,
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086,
 Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AF kPa s/m3 – 5,
 Klasa reakcji na ogień - A1 EN 13501-1,
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 Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 3 EN 
12087,

 Nasiąkliwość woda przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS kg/m2 1 EN 1609,
 Gęstość nominalna od 100 do 180 kg/m3

Materiały do wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych pomieszczenia 
technicznego nr 0/123:
Piana poliuretanowa wykonana metodą natrysku

 posiada gwarancje producenta, że nie powstanie zjawisko kondensacji pary wodnej na 
ścianie zewnętrznej budynku,

 zamknięto-komórkowa (zawartość zamkniętych komórek > 90%),
 o współczynniku przenikania ciepła 0,023 W/m2k wg normy EN 12667,
 gęstość 60 kg/m3
 nasiąkliwość wody przy pełnym zanurzeniu po 48 h: < 3%,
 długookresowa absorpcja wody: < 2%,
 materiał klasyfikowany jako nierozpraszający ognia w obudowie z płyty GKF, 

Euroklasa B s1 d0,

Materiały do wykonania izolacji termicznej stropu
Wełna mineralna lub szklana wykonana metodą natrysku
PARAMETRY TECHNICZNE:

 współczynnik przewodzenia ciepła 0,034 [W/mK],
 gęstość materiału 45-50 kg/m3,
 klasa odporności ogniowej A1 – materiał niepalny,
 kontrola kondensacji - pochłania 360 g/m²/24 h, odparowuje w tempie 760 g/m²/24 h

2.4.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.4.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.

2.4.5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
termomodernizacyjne budynku. 
Przed wykonaniem robót związanych z termomodernizacją budynku należy: 
- wykonać roboty rozbiórkowe
-  wykonać  nowe  ściany  zewnętrzne  z  płyt  warstwowych  w  miejscach  wskazanych  w
projekcie

Wytyczne do wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych: 
- wykonać ruszt stalowy,
- twarde płyty wełny mineralnej układać pomiędzy pionowymi profilami rusztu,
- pomiędzy płytami wełny mineralnej, a obudową ściany ułożyć folię PE,
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- ściany od wewnątrz obudować płytami gipsowo-kartonowymi GKF lub GKFI zgodnie z
opisem na rysunkach

Wytyczne  do  wykonania  termomodernizacji  stropodachu  i  ścian  pomieszczenia
technicznego (nr 0/123): 
-  Pianę otrzymuje się bezpośrednio na miejscu metodą natrysku jako produkt zmieszania w
odpowiednich proporcjach dwóch płynnych komponentów poliuretanu. Dozowane są one za
pomocą  specjalnego  wysokociśnieniowego  agregatu  na  odpowiednio  przygotowaną
powierzchnię. Piana 40-krotnie zwiększa swoją objętość i w ciągu kilku sekund twardnieje,
trwale łącząc się z podłożem.
- Izolację ścian zewnętrznych pomieszczenia technicznego wykonać od strony zewnętrznej.
- Izolację stropodachu nad parterem wykonać od strony wewnętrznej.
- Sufit (ścianę) oczyścić i wysuszyć, zamontować ruszt, który posłuży do zamontowania płyt
kartonowo-gipsowych,  które  instalowane  będą  po  położeniu  pianki.  Zabezpieczyć  folią
otwory okienne.
-  Natrysk  pianki  poliuretanowej  stosować  tak,  by  pokrył  szczelnie  całą  wymaganą
powierzchnię.
- Ściany pomieszczenia technicznego wykończyć panelami ściennymi zgodnie z opisem w
punkcie 2.13.
-  W  pomieszczeniach,  w  których  zostanie  wykonane  docieplenie  stropodachu  zostaną
wykonane sufity podwieszane zgodnie z opisem w punkcie 2.18. 

2.4.6.KONTROLA JAKOŚCI
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne.

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Kontrola powinna obejmować: 
-  Kontrolę  elementów  składowych  (izolacji  termicznych  przeznaczonych  na  ścianę
zewnętrzną, stropodach) 
- Kontrolę wykonania robót termoizolacji budynku zgodnie z przedmiotowymi 
normami i przepisami 
- Kontrolę wykonania robót termoizolacji zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów. 

2.4.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne.

Jednostka obmiarową robót zwianych z robotami izolacji termicznej są: m2 

2.4.8. ODBIÓR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne.

Poszczególne  etapy  robót  termomodernizacji  budynku  powinny  być  odebranie  i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Odbioru robót  dokonuje Inspektor  Nadzoru,  po
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zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z
Inspektorem Nadzoru.  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
Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 

2.4.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią pt. Wymagania ogólne.

Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropodachu. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej na 
ścianach zewnętrznych od wewnątrz i stropodachu od wewnątrz, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwy izolacji termicznej – z twardych płyt wełny mineralnej od wewnętrznej 
strony ścian zewnętrznych,
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu od wewnątrz metoda natrysku,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
- wykonanie badań i pomiarów

2.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania izolacji termicznej budynku określają: 
 - PN-EN 822( 823, 824, 825, 826 ):1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 - PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne 
 - PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości 
cieplnych 
 - PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe 
 - PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania 
 - PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
 - PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Ogólne metody obliczania 
 - PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
termiczne 
  - PN-EN 12354-1 do 4:2002 Akustyka budowlana. Określenie właściwości 
akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1do 4 
 - PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
 - PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
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budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
 - PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania 
 - PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki 
 - PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
 - PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 
mineralna 
 - PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja 
 - PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
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2.5. B-05 WYKONANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

2.5.1. WSTĘP
2.5.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścian zewnętrznych w ramach zadania
przebudowy parteru budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

2.5.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.5.1.1.

2.5.1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót murowych w obrębie
ścian istniejących i projektowanych i obejmują:
- wymianę wskazanych płyt warstwowych stanowiących ściany zewnętrzne budynku nr 365 
na terenie AMW w Gdyni

2.5.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w punkcie pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

2.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami
i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność  obiektów  należy  uzyskać  dodatkową
akceptację projektantów.

2.5.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej
PARAMETRY TECHNICZNE:
- rdzeń – twarda wełna mineralna (gęstość pozorna 110 kg/m³),
- grubość płyty – 10 cm,
- szerokość modułu efektywna – 1100 mm (szerokość całkowita modułu – 1120 mm)
- długość płyty dobrać do wymiarów istniejącej konstrukcji stalowej,
- grubość okładziny – 0,50 – 0,70 mm,
- powłoka zewnętrzna poliester SP,
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- profilowanie zewnętrzne – gładkie,
- profilowanie wewnętrzne – gładkie,
- kolor zbliżony do istniejącej.

2.5.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do  cięcia  płyt  należy  stosować  pilarki  o  drobno-zębnych  brzeszczotach,  a  do  obróbek
blacharskich  używać  nożyc  ręcznych.  Nie  wolno  używać  szlifierek  kątowych  i  innych
narzędzi  wytwarzających wysoką temperaturę w trakcie  cięcia  – może to doprowadzić do
uszkodzenia powłok zewnętrznych.

Do  wkręcania  łączników  wskazane  jest  używanie  specjalistycznych  elektronarzędzi.
Wkrętarki  powinny  być  wyposażone  w  odpowiednią  głowicę  do  prowadzenia  długich
łączników oraz w ogranicznik głębokości osadzania.
Dopuszcza się uniwersalne wkrętarki ze zwykłymi, krótkimi głowicami. Jednakże tego typu
narzędzia  powinny  być  wyposażone  w  ogranicznik  głębokości  osadzania  łączników.
Optymalne  parametry  elektronarzędzi  do  montażu  płyt  warstwowych  podaje  poniższe
zestawienie: 
- moc 600 - 750 W
- obroty 1500 - 2000 obr./min.
- moment obrotowy 600 - 700 Ncm 

2.5.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane
pojazdy poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego.
Zaleca się transportowanie płyt samochodami ciężarowymi ze skrzynią lub naczepą otwartą.
Skrzynia  musi  być  dłuższa  od  przewożonych  płyt,  pakiet  powinien  w  całości  leżeć  na
platformie. Pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt
na każdej podporze, naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt.

Składowanie
Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 25 cm nad powierzchnią terenu.
Dopuszcza  się  składowanie  maksymalnie  dwóch  pakietów  jeden  na  drugim.  Zaleca  się
składowanie w temperaturze pokojowej, w zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach.
Nie można dopuścić do kontaktu płyt z substancjami takimi jak nawozy, kwasy, ługi, sole i
inne substancje korozyjne. 

2.5.5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru    do   akceptacji  projekt   organizacji   i
harmonogram  robót  uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
betonowe.

Po demontażu wskazanych istniejących płyt warstwowych oraz stolarki okiennej, nowe płyty
warstwowe należy montować do istniejącej metalowej konstrukcji ścian.
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Ogólne wytyczne do montażu:
 przed zamontowaniem płyt należy zdjąć z nich folię ochronną,
 w  celu  uniknięcia  uszkodzenia  zewnętrznej  powłoki  płyt  wskazane  jest  cięcie  na

stojaku pokrytym miękkim materiałem,
 do mocowania płyt  zalecane są łączniki samowiercące z hartowanej stali węglowej

ocynkowanej;  łączniki  powinny być  wyposażone  w podkładkę z  wulkanizowanym
EPDM, co pozwala  na wieloletni  okres użytkowania  z  zachowaniem elastyczności
elementu uszczelniającego,

 po cięciu i wierceniu należy bardzo starannie usunąć wszystkie metalowe odpady i
opiłki mogące spowodować odbarwienie powierzchni okładziny,

 uszczelnienia  całej  obudowy dokonuje się za pomocą odpowiednich  taśm i pianek
uszczelniających,

Kolejność wykonywania robót:
 zamocowanie  pierwszej  płyty  do  konstrukcji  stalowej  za  pomocą  samowiercących

łączników,
 przygotowanie kolejnej płyty do montażu,
 należy upewnić się czy sąsiednia płyta została odpowiednio zamontowana oraz czy na

konstrukcji nośnej ułożono taśmę PES,
 uniesienie krawędzi płyty na wysokość ok. 30 cm,
 ustabilizowaną płytę docisnąć w miejscu połączenia,
 stopniowe opuszczenia płyty,
 montaż łączników do konstrukcji nośnej oraz wykonanie połączenia wzdłużnego za

pomocą wkrętów farmerskich lub nitów szczelnych.

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych.

2.5.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne  etapy  wykonania  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
Kontrola powinna obejmować:

 Kontrolę elementów składowych – płyt warstwowych, łączników, 
 Kontrolę wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
 Kontrolę  wykonania remontu zgodnie ze sztuką  budowlaną  i zaleceniami Inspektora

Nadzoru.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu
materiałów.

Kontrola poprawności montażu:
 położenie łączników wobec płyty musi być prostopadłe w trakcie wkręcania,
 należy zminimalizować ryzyko uszkodzenia powierzchni płyty,
 połączenia muszą być szczelne
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2.5.7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarową robót zwianych z montażem płyt warstwowych jest m².

2.5.8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

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  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
niezgodne  z  wymogami  norm i  umowy.  W takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest
doprowadzić  roboty do zgodności z normą  i Dokumentacja Projektowa i przedstawić  je do
ponownego odbioru.

2.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  zgodnie  z  częścią  pt.  Wymagania  ogólne,  niniejszej
specyfikacji.

2.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
  Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych
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2.6. B-06 REMONT ISTNIEJĄCEGO ŚWIETLIKA

2.6.1. WSTĘP
2.6.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
wykonaniem  remontu  istniejącego  świetlika  dachowego  w  ramach  zadania  przebudowy
parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.6.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.6.1.1

2.6.1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie remontu istniejącego świetlika dachowego zlokalizowanego nad częścią
pomieszczeń na parterze w budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

2.6.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w punkcie pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

2.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie robót powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie i
gwarantującemu  właściwą  jakość  wykonania.  Roboty  powinny  być  wykonane  ściśle  wg
dokumentacji  technicznej.  Przy  wykonywaniu  prac  budowlanych  należy  przestrzegać
przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.

2.6.2. MATERIAŁY 

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej
PARAMETRY TECHNICZNE:
- rdzeń – twarda wełna mineralna (gęstość pozorna 110 kg/m³),
- grubość płyty – 20 cm,
- szerokość modułu – 1000 mm (szerokość całkowita modułu – 1063,50 mm)
- długość płyty dobrać do wymiarów istniejącej konstrukcji stalowej,
- grubość okładziny – 0,50 – 0,70 mm,
- powłoka zewnętrzna poliester SP,
- profilowanie zewnętrzne – trapezowe,
- profilowanie wewnętrzne – gładkie,
- kolor grafitowy.
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Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej
PARAMETRY TECHNICZNE:
- rdzeń – twarda wełna mineralna (gęstość pozorna 110 kg/m³),
- grubość płyty – 10 cm,
- szerokość modułu efektywna – 1100 mm (szerokość całkowita modułu – 1120 mm)
- długość płyty dobrać do wymiarów istniejącej konstrukcji stalowej,
- grubość okładziny – 0,50 – 0,70 mm,
- powłoka zewnętrzna poliester SP,
- profilowanie zewnętrzne – gładkie,
- profilowanie wewnętrzne – gładkie,
- kolor zbliżony do istniejącej.

2.6.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do  cięcia  płyt  należy  stosować  pilarki  o  drobno-zębnych  brzeszczotach,  a  do  obróbek
blacharskich  używać  nożyc  ręcznych.  Nie  wolno  używać  szlifierek  kątowych  i  innych
narzędzi  wytwarzających wysoką temperaturę w trakcie  cięcia  – może to doprowadzić do
uszkodzenia powłok zewnętrznych.

Do  wkręcania  łączników  wskazane  jest  używanie  specjalistycznych  elektronarzędzi.
Wkrętarki  powinny  być  wyposażone  w  odpowiednią  głowicę  do  prowadzenia  długich
łączników oraz w ogranicznik głębokości osadzania.
Dopuszcza się uniwersalne wkrętarki ze zwykłymi, krótkimi głowicami. Jednakże tego typu
narzędzia  powinny  być  wyposażone  w  ogranicznik  głębokości  osadzania  łączników.
Optymalne  parametry  elektronarzędzi  do  montażu  płyt  warstwowych  podaje  poniższe
zestawienie: 
- moc 600 - 750 W
- obroty 1500 - 2000 obr./min.
- moment obrotowy 600 - 700 Ncm 

2.6.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane
pojazdy poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego.
Zaleca się transportowanie płyt samochodami ciężarowymi ze skrzynią lub naczepą otwartą.
Skrzynia  musi  być  dłuższa  od  przewożonych  płyt,  pakiet  powinien  w  całości  leżeć  na
platformie. Pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt
na każdej podporze, naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt.

Składowanie
Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 25 cm nad powierzchnią terenu.
Dopuszcza  się  składowanie  maksymalnie  dwóch  pakietów  jeden  na  drugim.  Zaleca  się
składowanie w temperaturze pokojowej, w zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach.
Nie można dopuścić do kontaktu płyt z substancjami takimi jak nawozy, kwasy, ługi, sole i
inne substancje korozyjne. 
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2.6.5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Wykonawca  przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru    do   akceptacji  projekt   organizacji   i
harmonogram  robót  uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
betonowe.

Po demontażu wskazanych istniejących płyt warstwowych oraz stolarki okiennej, nowe płyty
warstwowe należy montować do istniejącej metalowej konstrukcji ścian.

Ogólne wytyczne do montażu płyt:
 przed zamontowaniem płyt należy zdjąć z nich folię ochronną,
 w  celu  uniknięcia  uszkodzenia  zewnętrznej  powłoki  płyt  wskazane  jest  cięcie  na

stojaku pokrytym miękkim materiałem,
 do mocowania płyt  zalecane są łączniki samowiercące z hartowanej stali węglowej

ocynkowanej;  łączniki  powinny być  wyposażone  w podkładkę z  wulkanizowanym
EPDM, co pozwala  na wieloletni  okres użytkowania  z  zachowaniem elastyczności
elementu uszczelniającego,

 po cięciu i wierceniu należy bardzo starannie usunąć wszystkie metalowe odpady i
opiłki mogące spowodować odbarwienie powierzchni okładziny,

 uszczelnienia  całej  obudowy dokonuje się za pomocą odpowiednich  taśm i pianek
uszczelniających,

 minimalny zalecany spadek dla płyt dachowych wynosi 7%,
 płyty powinny posiadać zakończenie umożliwiające ich wzdłużne łączenie.

Kolejność wykonywania robót:
 zamocowanie  pierwszej  płyty  do  konstrukcji  stalowej  za  pomocą  samowiercących

łączników,
 przygotowanie kolejnej płyty do montażu,
 należy upewnić się czy sąsiednia płyta została odpowiednio zamontowana oraz czy na

konstrukcji nośnej ułożono taśmę PES,
 uniesienie krawędzi płyty na wysokość ok. 30 cm,
 ustabilizowaną płytę docisnąć w miejscu połączenia,
 stopniowe opuszczenia płyty,
 montaż łączników do konstrukcji nośnej oraz wykonanie połączenia wzdłużnego za

pomocą wkrętów farmerskich lub nitów szczelnych.

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych.

2.6.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne  etapy  wykonania  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
Kontrola powinna obejmować:

 Kontrolę elementów składowych – płyt warstwowych, łączników, 
 Kontrolę wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
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 Kontrolę  wykonania remontu zgodnie ze sztuką  budowlaną  i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu
materiałów.

Kontrola poprawności montażu:
 położenie łączników wobec płyty musi być prostopadłe w trakcie wkręcania,
 należy zminimalizować ryzyko uszkodzenia powierzchni płyty,
 połączenia muszą być szczelne

2.6.7.OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarową robót zwianych z montażem płyt warstwowych jest m².

2.6.8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

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  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
niezgodne  z  wymogami  norm i  umowy.  W takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest
doprowadzić  roboty do zgodności z normą  i Dokumentacja Projektowa i przedstawić  je do
ponownego odbioru.

2.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  zgodnie  z  częścią  pt.  Wymagania  ogólne,  niniejszej
specyfikacji.

2.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
  Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych
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2.7. B-07 WYKONANIE OPIERZENIA BUDYNKU

2.7.1. WSTĘP

2.7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem opierzenia w obrębie parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni.

2.7.1.2 Zakres stosowania ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót opisanych w punkcie 2.7.1.1.

2.7.1.3  Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie obróbek blacharskich towarzyszących przebudowie parteru budynku nr
365 na terenie AMW w Gdyni.
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wymianę parapetów zewnętrznych.

2.7.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w punkcie pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

2.7.1.5. Określone wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie  robót  związanych  z  wykonaniem  opierzenia  budynku  powinno  być  zlecone
przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  i  gwarantującemu  właściwą  jakość
wykonania.  Roboty  związane  z  wykonaniem obróbek  blacharskich  i  wymianą  parapetów
zewnętrznych  powinny  być  wykonane  ściśle  wg  dokumentacji  technicznej.  Przy
wykonywaniu  prac  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych
obowiązujących w budownictwie.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.

2.7.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pt. Wymagania ogólne.
Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  być  dopuszczone  do stosowania  w
budownictwie:

Obróbka blacharska: 
PARAMETRY TECHNICZNE:
 wykonane na zamówienie,
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 z blachy tytanowo-ocynkowanej,
 dobrany do wymiaru okna,

Parapety zewnętrzne: 
PARAMETRY TECHNICZNE:
 wykonane na zamówienie,
 z blachy tytanowo-ocynkowanej,
 dobrany do wymiaru okna,

2.7.3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora Nadzoru.

2.7.4. TRANSPORT
Materiały  budowlane  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  układane  w  jednej
warstwie,  w pozycji  stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się,  przemieszczaniem i
uszkodzeniami. 

2.7.5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne: 
a) Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do projektowanego pokrycia (ścian oraz
świetlika dachowego) z płyt warstwowych.
b) Obróbki blacharskie z blachy  stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C.  Robót nie
można wykonywać na oblodzonych podłożach; 
c)  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania
dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości podłoża i wystawać oraz być 
wykonane z lekkim spadkiem w kierunku zewnętrznym 
 

2.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót 
Polega  na  sprawdzeniu  zgodności  robót  i  ich  wykonania  z  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji SST. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich
Kontrola wykonania  obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich              
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola 
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
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Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót 
w zakresie podkładu, pokrycia i obróbek są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montażu producentów.

2.7.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w części pt. ,,Wymagania ogólne".

Zasady obmiarowania 
— obróbki blacharskie – m2 

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru po wykonaniu.

2.7.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. ,,Wymagania ogólne".

Podstawę  do  odbioru  wykonania  opierzenia  budynku  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich
wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w
dokumentacji powykonawczej.

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków odwodnień. 
-Sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
-Sprawdzenie prawidłowości spadków obróbek blacharskich, 

Zakończenie odbioru

Odbiór pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
— ocenę wyników badań; 
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia; 
— stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem;

2.7.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Obróbki blacharskie 
Płaci  się  za  wykonaną  i  odebraną  ilość  m2  wykonanej  obróbki  blacharskiej  wg  kwoty
jednostkowej wycenionej  w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.  Kwota jednostkowa
wg  pozycji  kosztorysowych  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej.
Kwota jednostkowa obejmuje: 
— przygotowanie; 
— zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń; 
— uporządkowanie stanowiska pracy; 

2.7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

 PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
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2.8. B-08 REMONT PODŁOGI NA GRUNCIE

2.8.1. WSTĘP

2.8.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem
podłogi na gruncie w budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

2.8.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.8.1.1.

2.8.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie remontu podłogi na gruncie w  budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni:
a/ po pracach rozbiórkowych wykonanie kolejno warstw podłogi na gruncie, 

2.8.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w części pt. Wymagania ogólne.

2.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie  robót  związanych  z  wykonaniem  remontu  podłogi  na  gruncie  powinno  być
zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  i  gwarantującemu  właściwą
jakość wykonania. Roboty związane z wykonaniem remontu podłogi na gruncie powinny być
wykonane  ściśle  wg  dokumentacji  technicznej.  Przy  wykonywaniu  remontu  podłogi  na
gruncie  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych  obowiązujących  w
budownictwie.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.

2.8.2. MATERIAŁY
Materiały wykorzystane do wykonania warstw podłogi na gruncie:

 materiały wykończeniowe posadzek (patrz punkt 2.17 Wykonanie posadzek)
- płytki ceramiczne podłogowe
- płytki granitowe,
- homogeniczna wykładzina podłogowa,

 wylewka cementowa zbrojona siatką lub z dodatkiem włókien 
polipropylenowych

PARAMTERY TECHNICZNE 
- siatka zbrojeniowa posadzkowa z drutu stalowego 3 mm o wielkości
oczka 100x100 mm
- włókna propylenowe
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-  posadzka cementowa z cementu  portlandzkiego o uziarnieniu  do 4
mm,  o  wytrzymałości  na  ściskanie  >  20  MPa,  o  wytrzymałości  na
zginanie > 4 MPa

 folia PE 
PARAMETRY TECHNICZNE 
- o grubości 0,20 mm posiadająca deklarację zgodności CE(atest), 
- koloru czarnego

2.8.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Wykonawca
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonanych robót i zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.8.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. 

2.8.5. WYKONANIE ROBÓT

Wytyczne do wykonania podłogi na gruncie P 1:
 usunąć istniejące warstwy podłogi na gruncie aż do warstwy gazobetonu,
 podłoże oczyścić,
 podkład cementowy wylać  po wcześniejszym przygotowaniu  podłoża  – rozłożeniu

foli PE ,
 wykonać   dylatację  obwodową  wzdłuż  ścian  za  pomocą  taśmy  styropianowej  o

grubości 2 cm, 
 do wykonania podkładu betonowego (posadzki) należy dodać wody w odpowiedniej

proporcji wg wskazówek producenta
 podkład betonowy  powinien być zbrojony włóknami polipropylenowymi
 podkład po ułożeniu wymaga pielęgnacji, czyli ochrony przed utratą wilgoci, poprzez

skraplanie  wodą,  przykrycie  folią  lub  stosowanie  preparatów  regulujących
wyschnięcie,

 warstwę wykończeniową podłogi wykonać wg punktu 2.17 Wykonanie posadzek

Uwaga!  
W warstwie podkładu konieczne są dylatacje pośrednie – nacięcie posadzki 1/3 -1/2

grubości, dzielące duże płaszczyzny na mniejsze pola oraz przy każdym przejściu
pomiędzy pomieszczeniami.

2.8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,  
               dokumentacją techniczną i niniejszą ST,

- sprawdzenie wykonania podkładu betonowego pod posadzki
- sprawdzenie wykonania poprawnie posadzki wg pkt. 2.17
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2.8.7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne.

2.8.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  dokonać  odbioru  pod  względem  poziomu  elementów
budynku,  na  których  wykonywane  będą  poszczególne  warstwy  podłogi.  Dostarczone  na
budowę materiały budowlane powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy,
zgodności pod względem Specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Do każdej
partii  dostarczonych  elementów  i  akcesoriów powinno  być  dostarczone  przez  producenta
zaświadczenie  o  jakości   stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiami  technicznym,
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
- atestację dostarczonych materiałów,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
- sprawdzenie prawidłowego wykonania poszczególnych warstw podłogi, 

Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzędne znaczeni dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

2.8.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią pt. Wymagania ogólne.

Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni podłogi, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- wykonanie poszczególnych warstw podłogi, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,,

- oczyszczenie podłoża,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

2.8.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 Dz.  U  nr  75/2002  „Warunki  techniczne,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie”.

 Polskie normy
 Aprobata techniczna ITB wyrobów.
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2.9.  B-09  WYKONANIE  NOWYCH  OTWORÓW  OKIENNYCH  MONTAŻ
NADPROŻY

2.9.1. WSTĘP

2.9.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
nowych otworów okiennych oraz montażu nadproży w budynku nr 365 na terenie Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.9.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.9.1.1.

2.9.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  nowego  otworu  okiennego  oraz  montażu  nadproża  w  obrębie  klatki
schodowej K2 na poziomie spocznika międzypiętrowego (pomiędzy parterem, a pierwszym
piętrem)  w budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.
Zestawienie stolarki okiennej znajduje się w dokumentacji projektowej.

2.9.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w punkcie pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Nadproże – poziomy, płaski lub sklepiony (przesklepienie) element konstrukcyjny w formie
belki  umieszczanej  ponad otworami  w ścianie.  Jego zadaniem jest  przeniesienie  obciążeń
oddziałujących na fragment ściany ponad otworem na mur po obu stronach otworu.

2.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Wykonanie prac związanych z wykuciem nowych otworów okiennych i  drzwiowych oraz
montażem  nadproży  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe
doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.9.2. MATERIAŁY

Kątownik 100x100x10
 wymiary kątownika – 100x100x10 mm,
 długość – 120 cm,
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 profil stalowy, zimnogięty,
 ciężar 15 kg/m,
 powierzchnia przekroju poprzecznego – 19,2 cm²,
 moment bezwładności Ix = Iy = 177 cm4,
 wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wx = Wy = 24,6 cm³.

Zaprawa cementowa M12:
- wytrzymałość – 12 MPa,
- szybkowiążąca,
- przeznaczona do elementów ceramicznych,
- wysoka plastyczność,
- proporcje mieszania zgodnie z instrukcją producenta,
- minimalna grubość zaprawy – 6 mm,
- temperatura przygotowanie od 5 do 30°C,
- klasa reakcji na ognień – A1,
- do elementów podlegających wymaganiom konstrukcyjnym,
- proporcje – cement: wypełniacze 1:3,25
- dodatki poniżej 1%

2.9.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.9.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. 

2.9.5. WYKONANIE ROBÓT
W istniejącej  ścianie  klatki  schodowej  K2,  na  poziomie  spocznika  pomiędzy parterem,  a
pierwszym piętrem zostanie wykonany nowy otwór okienny.  W tym celu należy wykonać
nadproże stalowe 2 x kątownik 100x100x10 o długości 120 cm, wykuć otwór, zamontować
okno i wykonać konieczne obróbki blacharskie.

Prace konstrukcyjno – budowlane 
Zgodnie  z  usytuowaniem  pokazanym  na  rysunku  A-2  (Projektowany  rzut  I  piętra)  w
istniejącej,  ścianie nośnej o grubości 20 cm zaprojektowano wykucie otworu i montaż okna o
symbolu roboczym O5 (105x270 cm). W tym celu projektuje się osadzenie nadproża otworu
okiennego w postaci stalowych kątowników 2 x 100x100x10 cm o długości 120 cm.
Należy zdemontować  istniejącą  skrzynkę hydrantową znajdującą się  na ścianie,  przełożyć
instalację  wody  przeciwpożarowej  jeżeli  będzie  kolidowała  z  projektowanym  otworem
okiennym. Wyznaczyć projektowany otwór w ścianie, sprawdzić, czy w miejscu przyszłego
otworu nie przebiega instalacja elektryczna, jeśli tak, to należy ją odłączyć i przełożyć.

Kolejność robót osadzenia nadproża:
1. Wyznaczyć projektowany otwór w ścianie, sprawdzić, czy w miejscu przyszłego otworu
nie przebiega instalacja elektryczna, jeśli tak, to należy ją odłączyć i przełożyć. Wyznaczamy
poziom spodu nowo projektowanego nadproża na wysokości około 271 cm, powyżej poziomu
projektowanej  posadzki.  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  otworu  należy  w  obrysie
projektowanego otworu skuć obustronnie  tynk ze ściany,  wykonać otwory próbne w celu
sprawdzenia zastosowanego materiału.
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2. Wykonać otwór na głębokość ok. 10 cm (wymiar półki kątownika)
3.  Po  dokładnym  oczyszczeniu  szczotka  drucianą  i  zmyciu  wodą  miejsca  umieszczenia
kątownika, spoinę wypełnić gęstą zaprawą cementową 10 MPa i wcisnąć w nią kątownik.
4. Puste przestrzenie między kątownikiem, a murem wypełnić gęstą zaprawą cementową.
5.  Po  dokładnym  stwardnieniu  zaprawy  rozebrać  ściankę  w  granicach  projektowanego
wyznaczonego otworu.
6.  Po  osiatkowaniu  elementów stalowych  wykonać  narzut  cementowy i  pokryć  nadproże
tynkiem.

b) Projektowane balustrady zabezpieczające
Ze względu na konieczność  montażu projektowanego okna na poziomie  posadzki,  należy
zastosować zabezpieczenie okna balustradą do wymaganej wysokości tj. 85 cm  Słupek oraz
poręcz wykonane z rury o średnicy 50 mm ze stali nierdzewnej satynowej montowane od
wewnątrz. Wypełnienie balustrady z rur stalowych o średnicy 12 mm.

2.9.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne  etapy  wykonania  robót  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

2.9.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Jednostką obmiarową dla wykonania nadproży jest mb wykonanych nadproży.

2.9.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót wykucia nowych otworów okiennych i montażu nadproży w danym
budynku powinny być  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 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  niezgodne  z  wymogami  norm  i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności
z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

2.9.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

2.9.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie
warunków  i  trybu  postępowania  dotyczącego  rozbiórek  oraz  zmiany  sposobu
użytkowania obiektu budowlanego  (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1131), 

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

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.10. B-10 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ

2.10.1. WSTĘP

2.10.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru
wymiany  wskazanej  stolarki  okiennej na  parterze  budynku  nr  365  na  terenie  Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.10.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji wymiany wskazanej stolarki okiennej budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

2.10.1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wymiany części stolarki 
okiennej w budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni

 wymiana wskazanych okien w budynku, 
 wykończenie ościeży po montażu nowych okien, 
 wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

2.10.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w punkcie pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

2.10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Montaż  stolarki  okiennej  powinien  być  zlecony  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy
uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.10.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Uwaga! Stolarkę okienną wykonać wg rysunku stolarki okiennej A-13 projektu branży
architektonicznej.
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PARAMETRY projektowanych okien:

Okno O1:
- okno PCV,
- jednoskrzydłowe,
- rozwieralno-uchylne,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.

Okno O1’:
- okno aluminiowe,
- nieotwierane,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.
- o klasie odporności ogniowej EI60

 Okno O2:
- okno PCV,
- jednoskrzydłowe,
- uchylne,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.

Okno O3:
- okno PCV,
- jednoskrzydłowe,
- rozwieralno-uchylne,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.

Okno O4:
- okno PCV,
- dwurzędowe,
- dolne skrzydło rozwieralno-uchylne, górne skrzydło uchylne,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.

Okno O5:
- okno aluminiowe,
- jednoskrzydłowe,
- rozwierne,
- wyposażone w dwa napędy łańcuchowe umożliwiające otwarcie okna na zewnątrz,
- o konstrukcji ramowej z szybą zespoloną,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.
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Witryna W1:
- witryna pcv,
- nieotwierana,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m²K,
- kolor biały.

PARAPETY WEWNĘTRZNE: 
 konglomerat (aglomarmur),
 kolor biały (sugerowany Carrara Micro lub równoważny),
 grubość – 3 cm,
 narożniki zaokrąglone,
 czoło polerowane i frezowane,
 szerokość dobrać do grubości ścian,

PARAPETY ZEWNĘTRZNE: 
 z blachy stalowej ocynkowanej,
 dobrany do wymiaru okna,
 w kolorze ceglastym.

Pozostałe materiały: 
 Zaprawa cementowa -wapienna,
 Pianka montażowa,
 Gips budowlany szpachlowy
 Silikon,
 Elementy do montażu okien,
 Kotwy, kołki rozporowe,
 Zaprawa klejowa,
 Farba emulsyjna,
 Folia polietylenowa budowlana osłonowa,
 Tektura falista.

2.10.3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej
specyfikacji.  Wykonawca może stosować dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. 

2.10.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.

2.10.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót  uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
montażu stolarki okiennej w opracowywanym budynku. 

Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych.
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby 
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stolarki otworowej. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek 
nieostrożnego transportu materiałów.

Sposoby mocowania stolarki otworowej.
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu 
przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:

 Naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty,
 Uszczelki  są  prawidłowo  osadzone  w  ramiakach  skrzydeł  (np.  nie  są  wyrwane,

zanieczyszczone farbą),
 Okapniki są prawidłowo przykręcone,
 Szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone,
 Okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.

Nie należy wbudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową.
Przed  osadzeniem  elementów  stolarki  otworowej  konieczne  jest  sprawdzenie  stopnia
przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w
pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny,  aby można było
dokładnie  oprzeć  na  nich  okna.  W tym celu  w budynkach  z  już  istniejącymi  węgarkami
należy je ewentualnie poprawić.

Mocowanie ościeżnic okien.
Producent  okien  dostarcza  szczegółową  instrukcję  wbudowywania  wyrobów.  Okna  będą
wbudowywane w ścianach zewnętrznych z kształtowników stalowych z wypełnieniem z płyt
warstwowych.  Montaż  okien  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  płyt
warstwowych.  Przed  montażem  okien  należy  zakończyć  wszystkie  roboty  związane  z
wykonaniem  nowych  ścian  zewnętrznych  budynku  oraz  dociepleniem  ścian  od  strony
wewnętrznej.
Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu
Higieny.
Usytuowanie nowej stolarki okiennej względem ściany powinno być takie jak istniejącej.

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu nowej stolarki
okiennej:

 Demontaż  wewnętrznych  parapetów, zdjęcie  starych skrzydeł  okiennych,  demontaż
starych ościeżnic, 

 Przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu,
 Założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,

obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze,
 Dokonanie  dokładnego  ustawienia  w  poziomie  i  pionie,  osadzić  kołki  mocujące

kotwy,
 Uszczelnienie  osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową ogniochronną

oraz silikonem,
 Wyrównanie spadków pod parapety wewnętrzne z zaprawy cementowej,
 Wykonanie tynków uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wap na ościeżach i ścianie,
 Szpachlowanie naprawionych miejsc,
 Montaż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
 Wykonanie robót wykończeniowych,
 Wywiezienie i utylizacja materiały z rozbiórki.
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Wytyczne do ciepłego montażu okien:
-  oknom  należy  zapewnić  likwidację  mostków  termicznych  przy  styku  okna  ze  ścianą
zewnętrznej. 
- ościeża okna należy wykończyć izolacją termiczną (płytą styropianową), tak aby wykonać
trwałe połączenie istniejącego okna z projektowaną izolacją termiczną ściany.
- szerokość parapetu zewnętrznego powinna wynosić co najmiej 15 cm.
- w taki sam sposób obrobić ościeża projektowanych okien.
- ościeża wykończyć tynkiem mineralnym pomalowanym na farbą silikonową na kolor biały.

2.10.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.
Poszczególne  etapy  wykonania  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.

Ościeżnice  powinny  być  osadzone  pionowo  i  nie  mogą  wykazywać  luzów  w  miejscach
połączeń  z  murem.  Odchylenie  ościeżnic  okiennych  od  pionu  lub  poziomu  nie  może
przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy
przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła
okien  nie  powinny  przy  poruszaniu  za  klamkę  lub  pochwyt  wykazywać  żadnych  luzów.
Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez
włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno
uznaje  się  za  szczelne.  Okucia  elementów  powinny  być  zamocowane  w  sposób  trwały.
Wszelkie  obróbki  blacharskie  (dokładność  osadzenia  okapników),  jakość  osadzenia  i
uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie
odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach
okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.

2.10.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Jednostką obmiarową dla montażu stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)
Pomocniczymi jednostkami są:
Jednostką obmiarową dla okien jest 1 szt. (sztuka)
Jednostką obmiarową dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący)

2.10.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne  etapy  robót  wymiany  stolarki  okiennej  w  danym  budynku  powinny  być
odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor
Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez  Wykonawcę  Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być
przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 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  niezgodne  z  wymogami  norm  i
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kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności
z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

2.10.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Płaci się za ustaloną ilość m2 zamontowanej stolarki okiennej lub za ilość sztuk okien, która 
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,
- montaż stolarki okiennej,
- montaż parapetów wewnętrznych, 
- montaż parapetów zewnętrznych,
- tynkowanie i malowanie ościeżnic okiennych wewnętrznych  i zewnętrznych (kolor ustalić z
inwestorem), 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badań i pomiarów

2.10.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja
 PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenie 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne
 PN-EN 1191: 2013-06 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i 

zamykanie -
 Metoda badania
 PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja
 PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja
 PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja
 PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda 

badania
 PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
 PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
 PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania
 PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

 Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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2.11. B-10 INSTALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

2.11.1. WSTĘP
2.11.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru i montażu
drzwi  wewnętrznych  i  zewnętrznych  na  parterze  budynku  nr  365  na  terenie  Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.11.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.11.1.1.

2.11.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu montaż drzwi na parterze budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.
Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się w dokumentacji projektowej.

2.11.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w punkcie pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Ościeżnica –  rama  stalowa  lub  drewniana  wraz  z  zawiasami  do  zawieszenia  skrzydeł
drzwiowych, osadzona w murze za pomocą pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w
przypadku drzwi ppoż.) i dybli.

2.11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją
techniczną, zaleceniami i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Montaż drzwi  powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność  obiektów  należy  uzyskać  dodatkową
akceptację projektantów.
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.

2.11.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pt. Wymagania ogólne. 
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Zastosowanymi materiałami przy osadzeniu drzwi są:
- ościeżnice,
- skrzydła drzwiowe,

 - elementy łączące,
- okucia,
- akcesoria.

Projektowana stolarka drzwiowa

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE – D1, D3', D8, D14, D15, D16, D17:

Drzwi D1:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła – 90 cm,
- z zamkiem z wkładką patentową z gałka zamykająca drzwi od wewnątrz pomieszczenia,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobna w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D3':
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła – 90 cm,,
- wyposażone w zamek łazienkowy, 
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobną w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym,
- klasa odporności ogniowej EI 30.

Drzwi D8:
- wewnętrzne, aluminiowe,
- dwuskrzydłowe,
- przeszklone szkłem bezpiecznym, hartowanym,
- szersze skrzydło – min. 90 cm,
- wyposażone w zamek z wkładką patentową,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejności zamykania,
- kolor biały,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D8’:
- wewnętrzne, aluminiowe,
- dwuskrzydłowe,
- przeszklone szkłem bezpiecznym, hartowanym,
- szersze skrzydło – min. 90 cm,
- wyposażone w zamek z wkładką patentową,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejności zamykania,
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- kolor biały,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D14:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła – 100 cm,
- z zamkiem z wkładką patentową,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobna w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D15:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła – 80 cm,
- z zamkiem z wkładką patentową,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobna w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D16:
- wewnętrzne, aluminiowe
- przeszklone szkłem bezpiecznym,
- dwuskrzydłowe,
- szersze skrzydło min. 90 cm,
- bez zamka,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejności zamykania, 
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- kolor biały,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D17:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła – 100 cm,
- z elektrozaczepem rewersyjnym,
- wyposażone w samozamykacz,
- o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobna w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

POZOSTAŁE DRZWI WEWNĘTRZNE – D2 - D7, D10, D11:

Drzwi D2, D5, D6, D7:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
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- szerokość skrzydła: D2 - 90 cm, D5 – 100 cm, D6 – 80 cm, D7 – 90 cm,
- z zamkiem z wkładką patentową,
- drzwi D2 o izolacyjności akustycznej min. 27 dB,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobną w kolorz e orzech bielony,
- drzwi D7 to drzwi do pomieszczeń technicznych,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D3 i D4:
- wewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- szerokość skrzydła: D3 – 90 cm, D4 – 100 cm,
- wyposażone w zamek łazienkowy, 
- z podcięciem i otworem wentylacyjnym o powierzchni min. 0,022 m²,
- z ościeżnicą regulowaną dobraną do grubości muru,
- wykończone okleiną drewnopodobną w kolorze orzech bielony,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D10:
- wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe,
- z witryną po obu stronach, z naświetlem,
- szerokość skrzydeł – 2 x 100 cm,
- przeszklone szkłem bezpiecznym,
- wyposażone w zamek,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejności zamykania,
- kolor biały,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D11:
- wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe,
- przeszklone szkłem bezpiecznym,
- szersze skrzydło – min. 90 cm.,
- wyposażone w zamek,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejnością zamykania, 
- kolor biały,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

DRZWI ZEWNĘTRZNE – D9, D12, D13:

Drzwi D9:
- drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe,
- z witryną po obu stronach, z naświetlem,
- przeszklone szkłem bezpiecznym,
- szerokość skrzydeł – 2 x 100 cm,
- wyposażone w zamek antywłamaniowy,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,3 W/m²K,
- wyposażone w samozamykacz z egulacją kolejnością zamykania, 
- kolor szary,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Drzwi D12:
- drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe,
- przeszklone szkłem bezpiecznym,
- szersze skrzydło – min. 90 cm,
- wyposażone w zamek antywłamaniowy,
- współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,3 W/m²K,
- wyposażone w samozamykacz z regulacją kolejności zamykania,
- kolor szary,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Drzwi D13:
- drzwi zewnętrzne, pełne,
- jednoskrzydłowe,
- z naświetlem, przeszklone szkłem bezpiecznym,
- szerokość skrzydła – 120 cm,
- wyposażone w zamek antywłamaniowy,
- kolor szary,
- klamki i okucia w kolorze srebrnym satynowym.

Ponadto  celem  prawidłowego  osadzenia  drzwi  przewiduje  się  zastosowanie  kotew
mocujących systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej do tego rodzaju robót. 
Zgodnie  z  zestawieniem  stolarki  przewiduje  się  montaż  drzwi  wraz  z  ościeżnicami
systemowymi.

Pianka montażowa poliuretanowa, parametry:
- konsystencja po utwardzeniu: stabilna pianka,
- struktura komórkowa: ok. 80% komórek zamkniętych,
- system utwardzania: polimeryzacja z udziałem wilgoci,
- czas tworzenia naskórka – ok. 10 minut,
- czas pyłosuchości – ok. 20 minut,
- szybkość twardnienia – 1 godzina dla warstwy gr. 3 cm,
- wydajność ok. 45l/1000ml pianki,
- gęstość względna – ok. 22 kg/m³,
- odporność termiczna – od -40°C do +100°C (pianka utwardzona),
- temperatura aplikacji -  od +5°C do +30°C,
- klasa palności: B3,
- nasiąkliwość wodą: 0,28 kg/m²,
- stabilmość wymiarów: 0,4%
- naprężenia ściskające: 48 kPa (przy 10% odkształceniu)
- wytrzymałość na rozciąganie: 113 kPa.

2.11.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.11.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Stolarka  drzwiowa  konfekcjonowana  jest  dostarczana  w  warunkach  zabezpieczających  te
wyroby przed uszkodzeniem, bądź zniszczeniem.
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2.11.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegółowe  wymagania  dla  stolarki  drzwiowej  podano  w  obowiązujących  Polskich
Normach.
Stolarkę  drzwiową  należy  montować  w  miejscach  do  tego  wskazanych  w  dokumentacji
projektowej.  Dokładny  sposób  montażu  mieści  się  w  instrukcji  producenta  stolarki
drzwiowej.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów drzwiowych. 
Uwaga!  Stolarkę  i  ślusarkę  drzwiową  wykonać  wg  rysunku  A-12  projektu  budowlanego
branży architektonicznej.

2.11.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
- sprawdzenie wymiarów,
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, po zamontowaniu powinien być

zapewniony  styk  krawędzi  części  połączonych,  rama  skrzydła  drzwiowego
powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń wichrowatości i trwałych odkształceń;
skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć,  skrzywień wichrowatości,
odchyłka w wymiarach ± 1mm;

- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn
bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3mm;

-  sprawdzenie  zamontowania  i  osadzenia  okuć–  konstrukcja  wyrobu  powinna
zapewnić  współosiowość  zawiasów  –  dopuszczalna  odchyłka  nie  powinna
przekraczać  ± 1mm;

- sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej
do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowań,
zgodnie z ich przeznaczeniem;

- sprawdzenie izolacji akustycznej;

Przygotowanie do badań.
Drzwi  przed  badaniem  należy  przechowywać  co  najmniej  8  godzin  w  pomieszczeniu  o
temp. 20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%.

2.11.7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  skrzydeł drzwiowych i 1 szt. ościeżnic.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.
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2.11.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Odbiór elementów i akcesoriów.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów; 
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;
- poprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć;
- zaświadczenia o jakości i świadectwa.

2.11.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  zgodnie  z  częścią  pt.  Wymagania  ogólne,  niniejszej
specyfikacji.
Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 skrzydeł drzwiowych i szt. ościeżnic, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- montaż ościeżnic,
- zawieszenie skrzydeł,

- oczyszczenie podłoża,
- montaż okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

2.11.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz.  U.   nr  75/2002  „Warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie.”

Polskie normy:
PN-B-02867  „Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 
PN-B-91003 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie”
PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.”
PN-H-04651 „Ochrona przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej

środowisk”
PN-M.-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”
PN-M.-82054 „Śruby wkręty nakrętki”
PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe”
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.”
PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na

włamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.”
PN-B-06201 „Konstrukcje  stalowe  z  cienkościennych  kształtowników  profilowanych  na

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony”
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PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania,
konserwacji i napraw”

PN-M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”
PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie”
PN-B-06086 „Metody  badań  drzwi.  Badanie  sztywności  skrzydeł  drzwiowych  przez

wielokrotne wichrowanie”
PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”
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2.12. B-12 WYKONANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH W TECHNOLOGII GK

2.12.1. WSTĘP
2.12.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  ścian  działowych  wykonanych  z  płyt  gipsowo-kartonowych  w  ramach  realizacji
zadania przebudowy parteru budynku nr 365 na terenie Akademii  Marynarki  Wojennej  w
Gdyni.

2.12.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.12.1.1.

2.12.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie projektowanych ścian działowych na parterze budynku nr 365 na terenie
AMW w Gdyni.

2.12.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych oraz zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych
powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących
zasadniczych  elementów lub  rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.12.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna GKF:
- grubość 12,5 mm,
- zmniejszone wchłanianie wilgoci,
- mogą funkcjonować w warunkach wilgotności powietrza do 70%,
- bardzo dobra spójność rdzenia płyty w warunkach działania ognia,
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- niepalna,
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: A2-s1,d0.

Płyta  gipsowo-kartonowa  ogniochronna  GKF  przeznaczona  do  pomieszczeń  o
podwyższonej wilgotności:
- grubość 12,5 mm,
- zmniejszone wchłanianie wilgoci,
- mogą funkcjonować w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza tj. 85% przez 10 na
dobę,
- bardzo dobra spójność rdzenia płyty w warunkach działania ognia,
- niepalna,
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: A2-s1,d0.

Profile CW 75 i UW 75, parametry:
- profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany,
- gr. blachy stalowej: 0,6 mm,
- wytrzymałość na rozciąganie (granica plastyczności) wyrażona w N/mm²: 285,
- reakcja na ogień: A1.

Masa szpachlowa, parametry:
- reakcja na ogień: A2-s1,d0,
- średnie zużycie masy: ok. 0,25 kg/m².

Taśma zbrojąca, parametry:
- włókno szklane o gramaturze 60 g/m².

Wełna skalna, parametry:
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,044 W(m*K),
- klasa reakcji na ogień: A1,
- trwałość reakcji na ogień – nie zmienia się w czasie,
- krótkotrwała nasiąkliwość wodą: ≤ 1 kg/m³,
- długotrwała nasiąkliwość wodą: ≤ 3 kg/m³.

Taśma akustyczna samoprzylepna:
- z pianki polietylenowej,
- szerokość dobrana do szerokości profili,
- grubość 3 mm,
- gęstość 33 kg/m³,
- temperatura montażu od +5°C do +40°C,
- nie absorbująca wody,
- niska przepuszczalność powietrza,
- niska paroprzepuszczalność,
- wysoka odporność na promieniowanie UV,
- wysoka izolacyjność termiczna,
- wysoka odporność chemiczna.

Pozostałe materiały:
- gwoździe wstrzeliwane lub kołki rozporowe,
- samo nawiercające blacho-wkręty.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.12.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.12.4. TRANSPORT
Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i
spięty  dla  usztywnienia  taśmą  stalową.  Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach
zamkniętych,  suchych,  na  równej  i  mocnej  poziomej  posadzce.  Do  przewozu  zaleca  się
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.

2.12.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
Rodzaj  poszczególnych  ścianek  zgodnie  z  projektem  budowlanym,  w  pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych stosować płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do pomieszczeń o
podwyższonej wilgotności.

Opis ogólny.
Ścianę  budowaną  w  systemie  płyt  gipsowo-kartonowych  stanowi  samonośna  konstrukcja
zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną
okładziną,  wykonaną  z  płyt  gipsowo-kartonowych.  Ruszt  stalowy  zbudowany  jest  z
kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych
pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m² ściany wynosi od
1,7  do  2,8  kg  (w  zależności  od  wymiarów  poprzecznych  zastosowanych  profili).
Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych
lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi  wynosi ok.
800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się
taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile
„U”  wstawiane  są  słupki  z  profili  „C”.  Rozstawia  się  je  dokładnie,  co  600  mm  (  w
szczególnych przypadkach, co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”.
Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min.
gr. 12,5 mm) nakładanych jednowarstwowo.  Długości mocowanych płyt należy dobierać do
wysokości  pomieszczenia.  Mocowanie  płyt  do  rusztu  odbywa  się  przy  pomocy  samo
nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami  wypełnia się gipsem
szpachlowym.  Położenie  taśmy zbrojącej  na  połączeniach  między  płytami  zabezpiecza  je
podczas  późniejszej  eksploatacji  przed  pęknięciami.  Po  dwukrotnym szpachlowaniu  spoin
oraz ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub
okładanie  płytkami  ceramicznymi.  Dla  poprawienia  parametrów  akustycznych  wnętrze
ścianki wypełnić twardymi płytami z wełny mineralnej. Zabudowy rur wykonać na stelażu
metalowym tak jak dla ścianek działowych.

2.12.6. KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć.
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał
się nie powodując odklejania się rdzenia.

Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość ( I gatunek)
dla 1200 ± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm.
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Sprawdzenie  spoinowania  i  szpachlowania  -   spoina  winna  licować  się  z  powierzchnią
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony.
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków,  należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych
kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni,  pomiar
prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z
dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:

Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od płaszczyzny
i odchylenia krawędzi

od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających
się płaszczyzn od kąta

przewidzianego w
dokumentacji

pionowego poziomego

Nie większe niż 2mm
i w liczbie nie

większej niż 2 na całej
długości łaty

kontrolnej o dł. 2m

Nie większe niż
1,5mm/1m i ogółem nie

więcej niż 3mm w
pomieszczeniach do

3,5m wysokości, oraz
nie więcej niż 4mm w

pomieszczeniach
powyżej 3,5m

wysokości

Nie większe niż
2mm/1m i ogółem nie

więcej niż 3mm na całej
powierzchni

ograniczonej ścianami,
belkami, itp.

Nie większe niż 2mm

2.12.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanej zabudowy lub ścianek działowych.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.

2.12.8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i
pionu  elementów  budynku,  do  których  mocowane  będą  elementy  ścianek  gipsowo-
kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod
względem kompletności dostawy, zgodności typów elementów rusztu oraz akcesoriów pod
względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów
powinno  być  dostarczone  przez  producenta  zaświadczenie  o  jakości   stwierdzające,  że
odpowiadają  one  wymaganiami  technicznym,  podanym  w  odpowiednich  świadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
- atestację dostarczonych elementów,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ± 2
mm, przesunięcie w poziomie ± 3 mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

2.12.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części pt. Wymagania ogólne.

Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej zabudowy lub ścianek działowych, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,

- wykonanie rusztu pod zabudowę,

- zamocowanie płyt G-K

- wykończenie połączenia płyt G-K

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podłoża,
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

2.12.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

 Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02

 Aprobata techniczna ITB wyrobów.
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2.13. B-13 WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

2.13.1. WSTĘP

2.13.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
wykończenia ścian zewnętrznych budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni.

2.13.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 2.13.1.1.

2.13.1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót wykończenia ścian 
zewnętrznych w obrębie pomieszczenia technicznego nr 0/123 w budynku nr 365 na terenie 
AMW w Gdyni.

2.13.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w części pt. ,,Wymagania ogólne".

2.13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Wykonanie  robót  związanych  z  wykończeniem ścian  zewnętrznych  powinno być  zlecone
przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  i  gwarantującemu  właściwą  jakość
wykonania.  Roboty  powinny  być  wykonane  ściśle  wg  dokumentacji  technicznej.  Przy
wykonywaniu  robót  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych
obowiązujących w budownictwie.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.

2.13.2. MATERIAŁY

Panele ścienne:
 szerokość – 305 mm,
 wykonane ze stali o podwyższonych parametrach,
 obustronnie ocynkowane, 
 trwale zabezpieczono powłokami antykorozyjnymi,
 grubość warstwy blachy – 0,50 mm,
 powłoka zewnętrzna – poliester 25 μm,
 kolor dobrać do istniejących ścian pozostałej części budynku
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2.13.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji ST.
Wykonawca może używać dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Do  cięcia  płyt  należy  stosować  pilarki  o  drobno-zębnych  brzeszczotach,  a  do  obróbek
blacharskich  używać  nożyc  ręcznych.  Nie  wolno  używać  szlifierek  kątowych  i  innych
narzędzi  wytwarzających wysoką temperaturę w trakcie  cięcia  – może to doprowadzić do
uszkodzenia powłok zewnętrznych.

2.13.4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane
pojazdy poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego.
Zaleca  się  transportowanie  paneli  ściennych  samochodami  ciężarowymi  ze  skrzynią  lub
naczepą otwartą.  Skrzynia  musi  być  dłuższa  od przewożonych  paneli,  pakiet  powinien  w
całości leżeć na platformie. Pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone
na pakiecie  paneli  na każdej  podporze,  naciąg pasów nie może powodować odkształcenia
paneli.

Magazynowanie
Wyroby z blach ocynkowanych i powlekanych powinny być przechowywane w warunkach
zapewniających ochronę przez wpływami czynników atmosferycznych i środowiskowych, w
zamkniętych,  zadaszonych,  suchych  i  przewietrzanych  pomieszczeniach.  Należy  unikać
kontaktu paneli z mokrym drewnem, mokrym betonem, substancjami żrącymi, chemikaliami,
produktami zawierającymi miedź i ołów, pyłami, popiołami, źródłami wysokiej temperatury.
Dopuszcza  się  przejściowe  składowanie  wyrobów  na  zewnątrz,  ale  bezwzględnie  muszą
zostać one przykryte z zapewnieniem swobodnego dostępu powietrza. Nie należy stosować
folii z tworzyw sztucznych.
Minimalna  odległość  opakowania  od  podłoża  musi  wynosić  25  cm  i  maksymalnie  3
opakowań jedno na drugim.

2.13.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

W  ramach  przebudowy  pomieszczenie  techniczne  nr  0/123  zlokalizowane  od  strony
wschodniej budynku zostanie ocieplone od zewnątrz pianą poliuretanową metodą natrysku.
Ocieplenie  ścian  należy  wykonać  zgodnie  z  opisem  w  punkcie  2.4.  Przed  wykonaniem
ocieplenia do stalowej konstrukcji ścian należy zamontować od zewnątrz lekki samonośny
ruszt stalowy. Do rusztu następnie montować panele ścienne.

Przed montażem paneli należy usunąć z nich folię ochronną. 
Podczas  układania  paneli  ściennych  zalecane  jest  stosowanie
napinania paneli tak, aby uzyskać menisk wypukły na licu panela.

Należy stosować podkonstrukcję, która umożliwia regulację, tak aby
tworzyła ona płaszczyznę.
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Przy montażu paneli  do konstrukcji  nośnej  – przy określaniu ilości  łączników, należy się
kierować  obciążeniem  od  ssania  wiatru,  rozstawem  profili  nośnych  oraz  nośnościami
łączników podanymi przez producenta, obliczonymi na podstawie odpowiednich Norm.

2.13.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  ST.
Poszczególne  etapy  wykonania  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.

Kontrola powinna obejmować:
 Kontrolę elementów składowych 
 Kontrolę  wykonania  robót  wykończenia  ścian  zewnętrznych  budynku  zgodnie  z

przedmiotowymi normami i przepisami
 Kontrolę  wykonania  robót  wykończenia  ścian  zewnętrznych  budynku  zgodnie  ze

sztuką budowlaną i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu
materiałów.

2.13.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarową robót zwianych z robotami wykończeniowymi ścian zewnętrznych  są:
m2

2.13.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pt.  Wymagania  Ogólne  ST niniejszej
specyfikacji.

Poszczególne etapy robót wykończenia ściany zewnętrznych budynku powinny być odebranie
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z
Inspektorem Nadzoru.  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 niezgodne z wymogami norm i umowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić  roboty do zgodności z normą  i  Dokumentacja
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

2.13.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  wg  części  pt.  Wymagania  Ogólne  ST niniejszej
specyfikacji.

Płaci  się za ustaloną ilość m2 wykończenia ściany zewnętrznej  panelami  ściennymi,  która
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.
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- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- montaż systemowego rusztu stalowego,

- montaż paneli ściennych,

- oczyszczenie podłoża,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

2.13.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
- Dz. U nr 75/2002 poz. 690 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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2.14.  B-14 WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH – WYKONANIE TYNKU
MOZAIKOWEGO

2.14.1. WSTĘP

2.14.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  tynków  mozaikowych  na  wskazanych  ścianach  wewnętrznych  w obrębie  parteru
budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.14.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt. 2.14.1.1.

2.14.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych mozaikowych na parterze budynku nr 365 na 
terenie AMW w Gdyni:

 na ścianach w obrębie ciągów komunikacji ogólnej,
 na ścianach w pomieszczeniu rejestracji.

2.14.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zaprawę do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem
wody. W zależności od składu uzyskuje się różne marki zaprawy.

Tynk  stanowi  warstwę  ochronną,  wyrównawczą  lub  kształtującą  formę  architektoniczną
tynkowanego elementu,  nanoszoną mechanicznie lub ręcznie,  do której wykonania zostały
użyte zaprawy odpowiadające normom lub aprobatom technicznym.

Wymogi formalne
Wykonanie  tynków  wewnętrznych  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu
właściwe doświadczenie,  gwarantującemu właściwą jakość  ich  wykonania.  Wykonawstwo
tynków zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji  technicznej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.14.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pt. Wymagania ogólne.
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Tynk mozaikowy drobnoziarnisty
PARAMETRY TECHNICZNE:

 tynk cienkowarstwowy,
 uziarnienie - średnica 1,0-1,6 mm (żwirki kwarcowe),
 przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku,
 mieszanka żywic syntetycznych z barwionymi wypełniaczami mineralnymi,
 gęstość ok. 1,75 kg/dm³,
 temperatura stosowania od +10 do +25°C,
 przyczepność – 0,6 MPa,
 absorpcja wody – kategoria W3,
 przepuszczalność pary wodnej ≤ 1,0 m,
 reakcja na ogień – klasa B-s1,d0,
 kolorystyka  –  stosować  tynk  w  kolorze  beżowym  i  ciemnobrązowym,  zgodnie  z

projektem branży architektonicznej.

2.14.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.14.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Materiały  do  wykonywania  tynków  mogą  być  dostarczone  dowolnym  transportem,
zapewniającym  ochronę  przed  warunkami  atmosferycznymi.  Powinny  być  składowane  w
sposób zabezpieczający przed wilgocią.

2.14.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Opis ogólny.
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).

Przygotowanie podłoża:
 tynk może być stosowany na podłoże równe, nośne, jednolite kolorystycznie, suche i

wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły),
 dla  podłoży  gipsowych  (płyty  kartonowo-gipsowe)  maksymalna  dopuszczalna

wilgotność wynosi 1%,
 podłoże zagruntować preparatem zalecanym przez producenta tynku.

Zalecenia ogólne:
 prace należy wykonać w suchych warunkach, przy wilgotności względnej powietrza

poniżej 80%,
 nie mieszać produktu z innymi żywicami, tynkami, barwnikami i spoiwami.
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Wykonanie robót:
 bezpośrednio przed użyciem wymieszać składniki tynku wiertarką wolnoobrotową z

mieszadłem koszykowym, do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji,
 unikać  zbyt  długiego  i  intensywnego  mieszania,  gdyż  może  to  spowodować

odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy,
 masę tynkarską nakładać pracą ze stali nierdzewnej równomiernie warstwą o grubości

min. 1,5 razy grubszą niż grubość ziarna,
 kolejne warstwy nakładać metodą „mokre na mokre” i wygładzić,
 nie skrapiać tynku wodą i nie zacierać!
 na  jednej  płaszczyźnie  pracować  bez  przerw  technologicznych,  zachowując

jednakową konsystencję materiału,
 narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać

mechanicznie.

2.14.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja
techniczną.

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:
 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej

niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2m,
 odchylenia powierzchni i krawędzi:

-  od  kierunku  pionowego:  nie  większe  niż  2mm/m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych,
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi,

 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie
większe niż 3 mm/m,

 odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego - 7 mm,
 miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3

na 10 m2 tynku.
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:

 wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,
 pęknięcia powierzchni,
 wykwity soli w postaci nalotu,
 trwałe zacieki na powierzchni,
 odparzenia, odstawanie od podłoża;

2.14.7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w części pt. Wymagania ogólne.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanego tynku.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.
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2.14.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

2.14.8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  robót  tynkarskich.  Podłoże
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.
Spoiny ściany murowej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciąć
dłutami.

2.14.8.2. Odbiór wykonanych tynków.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

 zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną,
 odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
 gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć,  

wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne,
 przyczepność tynków do podłoża.

2.14.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z częścią pt. Wymagania ogólne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonego tynku, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- wykonanie tynków,

- oczyszczenie podłoża,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

2.14.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 Dz.  U  nr  75/2002  „Warunki  techniczne,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich

usytuowanie”.

 Polskie normy:
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”.
PN-C-04630   „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-10100   „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300   „Cementy. Terminy i określenia”.
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości.”
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.”
PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. 

Analiza chemiczna.”
PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne.”

Oznaczenie cech fizycznych i  wytrzymałościowych”.
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2.15. B-15 WYKOŃCZENIE ŚCIAN – KŁADZENIE GLAZURY

2.15.1. WSTĘP
2.15.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  układania płytek ceramicznych na ścianach  wskazanych pomieszczeń na parterze
budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

2.15.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.151.1.

2.15.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach:

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
- w pomieszczeniach gospodarczych,
- w aneksach kuchennych,

w budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.15.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.15.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Prace  wykończeniowe  płytkami  ceramicznymi  powinny  być  zlecone  przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość wykonania.

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą
być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzgodnieniu  akceptacji  Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.15.2. MATERIAŁY
Wszelkie  materiały  do  wykonania  okładzin  ściennych  powinny odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Płytki ścienne w pomieszczeniach mokrych:
PARAMETRY TECHNICZNE

- sugerowane wymiary 30x60 cm
- kolor uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru,
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- fuga 3 mm

Kompozycje klejąca  i zaprawy do spoinowania do płytek ściennych:
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm.

Materiały pomocnicze:
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin ściennych to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji okładzin ściennych.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda:
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.

2.15.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.15.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne ST
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

2.15.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Podłoża pod okładzinę:
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
– płyty gipsowo-kartonowe.
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość
przygotowania podłoża.
W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym
(zgodnie z instrukcją producenta).
W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące
wymagania:
–  powierzchnia  czysta,  niepyląca,  bez  ubytków  i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze  starych
powłok malarskich,
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– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3 na długości łaty,
–  odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż  4  mm  na
wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach
klejących  na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4

Wykonanie okładzin ściennych:
Po  robotach  rozbiórkowych  i  demontażowych,  wykonaniu  nowych  ścian  działowych  wg
rysunków branży architektonicznej, rozprowadzeniu instalacji wodnokanalizacyjnej, ściany w
projektowanych  węzłach  sanitarnych,  aneksach  kuchennych  i  pomieszczeniach
gospodarczych  do  wysokości  sufitu  podwieszanego  wykończyć  płytkami  ściennymi  o
sugerowanych  wymiarach  30x60  cm.  Kolor  płytek  zgodnie  z  opisem  technicznym  oraz
rysunkami  projektowanych  łazienek  –  A-19,  A-20  i  A-21.  Jeżeli  kolor  płytek  nie  jest
określony w projekcie  należy  ustalić  go  z  Inwestorem przed przystąpieniem do realizacji
robót. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i
odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż
połowa płytki. 
Przed  układaniem płytek  na ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką łatę  drewnianą  lub
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć  poziomnicy.  Łatę  mocuje się na wysokości
cokołu  lub  drugiego  rzędu  płytek.  Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz
wymagań  stawianych  okładzinie.  Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane
wielkość  zębów i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  spod
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia  z  nałożoną warstwą kompozycji  klejącej  powinna wynosić  około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji
klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi
około  4-6  mm.  Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli
wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma
być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim
dla  niej  miejscu.  Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny
podłogowej.  Płytki  tego  pasa  zazwyczaj  trzeba  przycinać  na  odpowiednią  wysokość.  Dla
uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.   Przed
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar,  można też usunąć
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wkładki  dystansowe.  W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okładania  powierzchni  krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu
wodą.  Do spoinowania  można przystąpić  nie  wcześniej  niż  po 24 godzinach od ułożenia
płytek.  Dokładny czas  powinien  być  określony przez  producenta  w instrukcji  stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek  są nasiąkliwe przed spoinowaniem
należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym  pędzlem.  Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając
zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę
należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny.  Płaskie  spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie  zaprawy pacą z  naklejoną gładką
gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza
należy zapobiec  zbyt  szybkiemu wysychaniu  spoin poprzez lekkie  zwilżenie  ich wilgotną
gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni  porowatej.  Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami
impregnującymi.  Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń,  w
których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.

2.15.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne ST

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  okładzin  ściennych  badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i
aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do
wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
–  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
–  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2 - metrową łatę,
–  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  okładzin  z
dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich
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wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji
klejącej oraz innych robót „zanikających”.

Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych  okładzin ściennych a w szczególności:
− zgodności  z dokumentacją  projektową i  wprowadzonymi  zmianami,  które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować:
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości
2 m przykładanej  w różnych kierunkach,  w dowolnym miejscu;  prześwit  pomiędzy łatą  a
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej ich długości oraz pionu i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
−  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym
młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest
dowodem nie związania płytek z podkładem,
−  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i
pomiaru;  na  dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m2  należy zmierzyć  szerokość
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
−  cała  powierzchnia  okładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
−  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
−  dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
−  odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  pionowej  nie  powinno  przekraczać  2  mm  na
długości 2 m,
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
−  elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i
instrukcją producenta.
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2.15.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne ST
Jednostką obmiarową jest 1 m2   wykonanej powierzchni okładziny z płytek ścinanych.

2.15.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne ST.

2.15.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  okładzin  ściennych  płytkami  ceramicznymi
elementem  ulegającym  zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed
rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  ST  i  zezwolić  do  przystąpienia  do  robót
okładzinowych.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  powinno  być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane
ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)
oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− projekt budowlany,
− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą,
− szczegółowe specyfikacje techniczne,
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
− aprobaty techniczne,  certyfikaty i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych materiałów i
wyrobów,
− protokóły odbioru podłoże,
− protokóły odbiorów częściowych,
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− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są
pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina
lub  okładzina  nie  powinna  być  przyjęta.  W  takim  przypadku  należy  przyjąć  jedno  z
następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę ścienną i przedstawić ją ponownie do odbioru,
−  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości
okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  wykładzin  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

2.15.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne ST.
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej powierzchni, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoża,

- wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych, 

- spoinowanie okładziny ściennej, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

2.15.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom 1  część  4,  wydanie
Arkady – 1990 rok.
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.16. B-16 MALOWANIE

2.16.1. WSTĘP
2.16.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  malowania  wykonanych  ścian  działowych  wewnątrz  pomieszczeń  na  parterze
budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.16.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.16.1.1.

2.16.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:

- malowania nowych ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach,
- malowania sufitów w pomieszczeniach

na parterze budynku nr 365 na terenie AMW w Gdyni.

2.16.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji  w części pt Wymagania Ogólne.

2.16.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Malowanie  powinno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą
być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzgodnieniu  i  akceptacji  Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.16.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Gładź  gipsowa 

PARAMETRY TECHNICZNE:
 wytrzymałość na ściskanie CS I , 
 przyczepności ≥ 0,1 N/mm2, 
 o reakcji na ogień A1 - niepalny, 
 o temperaturze stosowania  od + 5°C do + 25°C, 

Farba  emulsyjna  
PARAMETRY TECHNICZNE:
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 półmat,
 wg  zaleceń producenta, na podłożu zagruntowanym,
 kolor farby na ścianach – jasno-szary, écru lub inny ustalony z Inwestorem
 kolor farby na suficie – biały.

2.16.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.16.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne.
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

2.16.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Opis ogólny.
Pomalowane  dwukrotnie  farba  emulsyjną  półmat  mają  być  ściany  we  wszystkich
projektowanych pomieszczeniach mieszkalnych, administracyjnych i biurowych oraz sufity
podwieszane gipsowo-kartonowe. 
Kolor na ścianach jasno-szary, écru lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem.
Kolor sufitów biały. Ściany przed malowaniem należy pomalować preparatem gruntującym
ściany zlecanym przez producenta farby. Między sufitem, a ścianą wykonać odcięcie białą
farbą lateksową – na ścianie, pod sufitem wykonać biały pas o szerokości 5 cm.

2.16.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne.

2.16.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne.
Jednostką obmiarową jest 1 m2  powierzchni pomalowanej.

2.16.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne.

Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.:
- atestację dostarczonych dokumentów,
- czy nie ma prześwitów na ścianach i suficie, 

Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.16.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części pt. Wymagania ogólne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 malowanej powierzchni, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.
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- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoża,

- zagruntowanie powierzchni malowanej, 

- malowanie ścian, 

- malowanie sufitu, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

2.16.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 - Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie”;
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

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

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi .

 Polskie normy
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2.17. B-17 WYKONANIE POSADZEK

2.17.1. WSTĘP

2.17.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
na  wykonaniu posadzek  z  wykładziny  elastycznej  PCV,  płytek  ceramicznych,  gresu
technicznego w pomieszczeniach na parterze budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni.

2.17.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.17.1.1.

2.17.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu poprawne wykonanie posadzek z wykładziny elastycznej PCV, płytek ceramicznych,
płytek granitowych i gresu technicznego w pomieszczeniach na parterze budynku nr 365 na
terenie AMW w Gdyni.

2.17.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w części pt. ,,Wymagania ogólne".

2.17.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Wykonanie robót związanych z wykonaniem posadzek z wykładziny elastycznej PCV oraz
układanie płytek ceramicznych powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczenie  i  gwarantującemu  właściwą  jakość  wykonania.  Roboty  związane  z
wykonaniem posadzek  powinny  być  wykonane  ściśle  wg dokumentacji  technicznej.  Przy
wykonywaniu  prac  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych
obowiązujących w budownictwie.

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.

2.17.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pt. Wymagania ogólne.
Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  być  dopuszczone  do stosowania  w
budownictwie.

PODKŁAD POD POSADZKI:
 folia polietylenowa
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 posadzka cementowa z cementu portlandzkiego o uziarnieniu do 4 mm, o wytrzymałości na
ściskanie  >  20  MPa,  o  wytrzymałości  na  zginanie  >  4  MPa,  z  dodatkiem  włókien
polipropylenowych – wykonana zgodnie z opisem w punkcie 2.8.

W razie konieczności w pomieszczeniach wykonać warstwę podkładu samopoziomującego
 sucha mieszanka podkładu samopoziomującego anhydrytowo-gipsowego

PARAMETRY:
- grubość warstwy 20-60 mm
- proporcje mieszania z wodą: 3,5-3,75l wody na 25 kg suchej mieszanki,
- zużycie suchej mieszanki 1,8 kg/m² na 1 mm warstwy,
- czas przydatności do użycia po zarobieniu z wodą: ok. 150 minut,
- możliwość wykonywania dalszych prac: po 14 dniach,
- możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę: po 48 godzinach,
- reakcja na ogień: F

 materiały do gruntowania, najlepiej tego samego producenta co podkład samopoziomujący.

WYKOŃCZENIE POSADZEK:
Posadzki z płytek ceramicznych
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach pralni (nr 0/10 i 0/113)
posadzki  wykonać  z  płytek  podłogowych  w  kolorze  beżowym  lub  innym  ustalonym  z
Inwestorem.

PARAMETRY TECHNICZNE:
 wymiary 30x30x0,8 cm, 
 rodzaj płytek – podłogowe,
 antypoślizgowość – R10,
 klasa ścieralności – IV,
 mrozoodporność – tak.

Posadzki z płytek gresu technicznego
W  pomieszczeniach  technicznych  (pomieszczenia  nr  0/112  i  0/123)  podłogę  wykończyć
płytkami gresu technicznego w kolorze szarym.

PARAMETRY TECHNICZNE:
 rodzaj płytek – podłogowe,
 wymiary 30x30x1,2 cm,
 grubość min. 12 mm,
 antypoślizgowość – min. R10,
 klasa ścieralności – IV,
 nasiąkliwość wodna % - E<=0,5 wg PN-EN ISO 10545-3
 wytrzymałość na zginanie Mpa – min 35 wg PN-EN ISO 10545-4
 siła łamiąca N - <7,5 mm min. 750 N ; >7,5 mm min 1300 N wg PN-EN ISO 10545-4
 współcz. cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC - <9 wg PN-EN ISO 10545-8
 mrozoodporność – mrozoodporne wg PN-EN ISO 10545-12
 odporność na ścieranie wgłębne mm3 – max 175 wg PN-EN ISO 10545-6
 skuteczność antypoślizgowa (grupa) – R10 wg DIN 51130
 odporność na czynniki chemiczne: ULA/ULB; UHA/UHB wg PN-EN ISO 10545-13
 odporność na działanie środków domowego użytku – min. UB wg met. badań
 odporność na plamienie – 3-5 wg met. badań
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Posadzki z płytek granitowych
W  pomieszczeniach  komunikacji  ogólnej  –  na  korytarzach,  na  klatce  schodowej,  w
wiatrołapach oraz w holu głównym i recepcji,  podłogę wykończyć  płytkami  granitowymi.
Stosować kolor szary z odcieniami beżu lub beżowy.

PARAMETRY TECHNICZNE
 rodzaj płytek – podłogowe,
 wymiary 30x30x2 cm,
 polerowane,
 grubość – 2 cm,

Kompozycje klejąca  i zaprawy do spoinowania do płytek podłogowych:
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm.

Woda:
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.

Wykładzina PCV
W pomieszczeniach  mieszkalnych,  administracyjno-biurowych,  technicznych  (z  wyjątkiem
pomieszczeń  0/112  i  0/123)  aneksach  kuchennych  posadzkę  wykończyć  homogeniczna
kompaktową wykładziną PCV
 

PARAMETRY TECHNICZNE 
homogenicznej kompaktowej wykładziny elastycznej

 Rodzaj pokrycia podłogowego – homogeniczna wykładzina PCV
 Certyfikat CE – tak wg normy EN14041
 Klasyfikacja - Do użytku komercyjnego: 34 -43 wg EN 685
 Grubość warstwy ścieralnej 2,0 mm wg EN 429
 Grubość całkowita - 2,0 mm wg EN 428
 Ciężar całkowity - 2850 g/m2 wg EN 430 
 Długość rolki – 20 mb wg EN 426
 Stabilność wymiarów - ≤ 0.40 % wg EN 434
 Ognioodporność - Bfl s1 wg EN 13501-1
 Grupa ścieralności - Grupa T wg EN 649
 Wgniecenie resztkowe - ok. ≤ 0.02 mm  wg EN 433
 Właściwości elektrostatyczne - < 2 kV wg EN 1815
 Trwałość kolorów - ≥ 6 wg EN ISO 105-B02
 Odporność chemiczna - dobra wg EN 423
 Antypoślizgowość - R9 wg DIN 51130
 Kolor i wzór uzgodnić z Zamawiającym

2.17.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.
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Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

2.17.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne.

2.17.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne.

Wykonanie posadzek z homogenicznej wykładziny PCV
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych i
demontażowych, oraz po wykonaniu nowych warstw podłogi na gruncie zgodnie z opisem w
punkcie 2.8. 

W  razie  konieczności  w  pomieszczeniach  wykonać  warstwę  podkładową
samopoziomującą. 
Podkłady samopoziomujące 
 Wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład mieszanki 
wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na 
zginanie > 4,5 MPa; 
 Pod wykładzinę elastyczną o gr. do 3mm.
 Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych
zabiegów wyrównujących powierzchnię.
 Posadzkę należy wykonać tak, aby poziom podłóg wszędzie był jednakowy.

Montaż wykładziny PCV
Wykładzinę przykleić emulsją klejącą zalecaną przez producenta. Na styku ścian z posadzką
wykonać cokół  wykańczając ją wklejonym pasem wykładziny homogenicznej szer. 10 cm,
wykończonym akrylem.
Wykładzina i cokoły zgrzewane za pomocą prętów PCV w kolorze wykładziny. W otworach
drzwiowych zamontować listwy progowe z aluminium oksydowanego – płaskie, bezprogowe.

Kolorystyka:
- w pokojach mieszkalnych stosować wykładzinę w kolorze beżowym,
-  w  pomieszczeniach  gospodarczych,  technicznych  i  kuchniach  stosować  wykładzinę  w
kolorze szarym,
- w pomieszczeniach biurowych stosować wykładzinę w kolorze jasno-niebieskim,
lub inny kolor ustalony z Inwestorem.

Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, granitowych i gresu technicznego.
Do  wykonania  posadzek  z  terakoty  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  robót
rozbiórkowych  i  demontażowych  oraz  po  zamurowaniu  lub  wykonaniu  nowych  otworów
drzwiowych wraz z nadprożami oraz wykonaniu ścian działowych w węzłach sanitarnych.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały,  narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i
odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki  powinny być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mięć  jednakowa  szerokość  większa  niż
połowa płytki. 
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Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcja
producenta. 

Przygotowanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość
przygotowania podłoża.
Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków
antyadhezyjnych, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
przypadku  wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

Układanie posadzki
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy
a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja
klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości  płytek.  Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  spod  płytek  i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji
klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około
10-15 minut.  Grubość warstwy kompozycji  klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża
oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji
klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą
płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu (około  1  cm),  ustawić  w żądanej  pozycji  i
docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju do płytki.  Następne płytki  należy  dołożyć  do
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki zaleca się
dobijać młotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki
(krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami
należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
Do spoinowania płytek  można przystąpić  nie  wcześniej  niż  po 24 godzinach od ułożenia
płytek.  Dokładny czas  powinien  być  określony przez  producenta  w instrukcji  stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek  są nasiąkliwe przed spoinowaniem
należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym  pędzlem.  Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając
zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni  wykładziny  pacą  gumową.
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami  ruchami prostopadle i
ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i uzyskać
wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy  pacą  z
naklejoną gładką gąbką.  Jeżeli  w pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska
wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie
zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy
pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek
nieszkliwionych i  innych o powierzchni  porowatej.  Dla podniesienia  jakości wykładziny i
zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

Po  wykonaniu  wszystkich  posadzek  w  miejscach  ich  styku  należy  zamontować  listwy
progowe z anodowanego aluminium lub stali nierdzewnej.
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2.17.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem posadzek z wykładziny PCV

Kontrola podkładów pod posadzki
 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową poziomicę,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; wizualnie i dokonując pomiarów 
wysokości cokołów,
 sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej lub innych materiałów, z których 
podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi,
 sprawdzenie poprawności zamontowania listw progowych.

Kontrola wykonanych posadzek z wykładzin
Polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  lub  umową,
porównując  zgodność  z  projektem  przez  oględziny,  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia
wykładzin.  Ułożenie  wykładzin  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy  sprawdzić  wizualnie
i porównać  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej  oraz  wzorcem  wykładzin,  należy
również sprawdzić liniowość ułożenia wykładzin, stopień przyklejenia do powierzchni oraz
wykonanie połączeń między wykładzinami.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wykładzin z płytek ceramicznych i 
gresu technicznego

Kontrola podkładu pod posadzki
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:   
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2 - metrowa łatę,  
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Kontrola wykonanej posadzki z płytek ceramicznych
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować:   
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;
- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
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- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem,  
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wykładzin z desek woskowanych.

 Przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z    
zamówieniem, 

 wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji 
zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym 
dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta – powinien 
zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,  

 materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,     

 nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm,  

 nie należy stosować materiałów przeterminowanych,  
 wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do 

dziennika budowy. 

Wyniki badań powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.17.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanej  posadzki.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze.

2.17.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. ,,Wymagania ogólne".

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: podczas 
układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania 
wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 

W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:
 grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
 równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 
poziomicy, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm,
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 prawidłowości wykonania spoin i cokołów.

Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 
Dokumentacją Projektową.
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki.
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne.

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:
 wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
 równości za pomocą poziomicy,
 połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,
 prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
szerokości spoin,
 wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych.

2.17.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części pt. Wymagania ogólne.

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej posadzki, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie podkładów samopoziomujących,
- gruntowanie podłoża,
- układanie i klejenie warstwy wykończeniowej podłogi
- wykonanie cokołów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.
- wykonanie badań i pomiarów

2.17.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.

 Polskie normy
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2.18. B-18 MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH

2.18.1. WSTĘP

2.18.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
na wykonaniu sufitów  podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach w obrębie parteru
budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.18.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.18.1.1.

2.18.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu poprawne sufitów podwieszanych:

 modułowych  –  we  wszystkich  pomieszczeniach  poza  holem  głównym  oraz
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

 gipsowo-kartonowych  –  w  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  oraz  w
pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie,

 rastrowych – w holu głównym
na parterze w budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Schemat rozmieszczenia sufitów został przedstawiony na rysunku A-3.

2.18.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w części pt. Wymagania ogólne.

2.18.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Montaż oraz wykonawstwo sufitów podwieszanych powinno być zlecone przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą
jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących
zasadniczych  elementów lub  rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
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2.18.2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  być  dopuszczone  do stosowania  w
budownictwie:

Płyty modułowe 60x60 cm:
PARAMETRY TECHNICZNE

 o płaskich krawędziach, 
 o  grubości 15 mm,
 faktura gładka,
 wykonane z 100% wełny mineralnej o klasie ogniowej A1 zgodnie z normą EN

13501-1, 
 o niskiej dymotwórczości i emisji toksycznych produktów spalania,
 odbicie światła 87 % przy kolorze NCS: S 0500-N (kolor biały),
 łatwe do demontażu, 
 współczynniku  pochłaniania  αw=0,90  dla  odległości  od  stropu  200  mm wg

normy ISO 11654,
 o klasie ISO A  obliczone wg normy ISO 11654,
 posiadają atest higieniczny,
 na stelażu metalowym o profilach UD 30 i CD 60 oraz wieszakach 

kotwowych,
 płyty 60x60 cm
 wysokość sufitów – 320cm w sali głównej świetlicy (pomieszczenie 0/01), w 

pozostałych pomieszczeniach 270 cm,

Płyty gipsowo-kartonowe
PARAMETRY TECHNICZNE:

 grubość 12,5 mm,
 zmniejszone wchłanianie wilgoci,
 mogą funkcjonować w warunkach wilgotności powietrza do 70%,
 niepalne,
 klasa reakcji na ogień – A2-s1,d0.

Płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności:
PARAMETRY TECHNICZNE

 grubość 12,5 mm,
 zmniejszone wchłanianie wilgoci,
 mogą funkcjonować w warunkach podwyższonej  wilgotności powietrza tj.  85%

przez 10 na dobę,
 niepalne,
 klasa reakcji na ogień – A2-s1,d0.

Sufit podwieszany rastrowy:
PARAMETRY TECHNICZNE:
 wymiary paneli rastrowych 600x600 mm,
 rozmiar oczka w osi profili – 100 mm,
 rozmiar oczka w świetle – 90 mm,
 klasa reakcji na ogień – A, 
 materiał niepalny,
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 waga – 2,40 kg/m²,
 powierzchnia otwarta sufitu – 80 %,
 siatkę rastrową tworzą elementy  z blachy aluminiowej o przekroju „U”, o podstawie 

10 mm i wysokości 40 mm.

Profile CD 60 i UD 30:
 profile stalowe zimnogięte
 ocynkowane
 posiadają Deklarację Zgodności oraz znak CE

2.18.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Wykonawca
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonanych robót i zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.18.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. 

2.18.5. WYKONANIE ROBÓT
We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, administracyjno-biurowych, gospodarczych i
na  korytarzach   zaleca  się  stosowanie  sufitów podwieszanych  modułowych  o  wymiarach
60x60  cm  montowanych  na  specjalnej  konstrukcji  sufitowej  tworzącej  modularną  siatkę
60x60 cm. Profile nośne powinny być podwieszane do stropu konstrukcyjnego przy użyciu
wieszaków/uchwytów bezpośredniego montażu. Wieszaki powinny być mocowane wyłącznie
do profili sufitowych głównych. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt modułowego sufitu podwieszanego:
- montaż konstrukcji wsporczej należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za 
pomocą niwelatora bądź poziomicy,
- mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 
500 mm,
- rozmieszczenie profili nośnych L = 3600 wyznacza się w module co 1200 mm, 
pamiętając, aby profile – pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie większa niż 
600 mm (zaleca się montaż profili głównych prostopadle do okien),
- po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 
mm), pamiętając przy tym, że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie 

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

powinna być większa niż 400 mm. Do mocowania wieszaków używamy tylko 
metalowych systemów mocowania,
- po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne 
długie L = 1200 mm. Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpinamy profile 
poprzeczne krótkie L = 600mm,
- w ten sposób otrzymujemy kratownicę 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami 
sufitowymi i poziomujemy,
- płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia 
zabrudzeń,
- po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy 
ścianach,
- w celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż 
wymaganej linii za pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier 
od strony spodniej.

W analogiczny sposób należy wykonać projektowany w holu głównym sufit  rastrowy,
jako wypełnienie  kratownicy  z  profili  stalowych  zamiast  płyt  sufitowych  mineralnych
stosować płyty rastrowe.

Tyczenie rozmieszczenia płyt sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych:
-  styki  krawędzi  wzdłużnych  płyt  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z
oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość
płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

Po  wykonaniu  sufitu  z  płyt  gipsowo-kartonowych  łączenia  pomiędzy  płytami  należy
zagruntować, a następnie wypełnić spoiny między płytami gipsem szpachlowym, klejem
gipsowym lub specjalną  masą  do  łączenia  płyt  g-k  i  wtopić  w masę  siatkę  z  włókna
szklanego.  Następnie  zaszpachlować  łączenie  pacą  gładką,  tak  aby  zakryć  siatkę  i
dokładnie  wyrównać  miejsce  połączenia.  Szpachlowanie  należy  powtórzyć  po  kilku  –
kilkunastu  godzinach,  gdy  gips  już  wyschnie  używając  gotowej  gładzi  gipsowej,  a
następnie powtórzyć tą czynność jeszcze raz – tym razem dla całej powierzchni sufitu g-k,
aby został dobrze pokryty farbą podczas malowania. Oczyścić połączenia ze ścianami i
pomalować  farbą  emulsyjną  w kolorze  białym.  Roboty  malarskie  wykonać  zgodnie  z
opisem w punkcie 2.16.

2.18.6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  części pt. Wymagania ogólne.

Sufity podwieszone należy sprawdzić pod względem:
- absorpcji dźwięku, mierzonej wg PN-N-01307:1994, 
- sprawdzenie atestów odporności na wilgoć i na ogień
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Powierzchnia płyt nie może wykazywać ubytków, pęknięć i zadrapań. Stelaż do montowania
płyt musi być prosty, bez ubytków.

2.18.7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze

2.18.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne.

Odbiór montażu konstrukcji:
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie
- sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków

Odbiór montażu płyt sufitowych:
- sprawdzenie typu zastosowanych płyt
-  sprawdzenie  poprawności  ułożenia  płyt  oraz  zachowania  dystansu  względem podłogi  i
stropu

2.18.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa.
Płaci się za ustaloną ilość jednostkową sufitu powieszanego m2 ,która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie stelażu z profili systemowych,
- wykonanie sufitu,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

2.18.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 

1995.
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

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

 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi.
 Polskie normy
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2.19. B-19 BIAŁY MONTAŻ

2.19.1 WSTĘP
2.19.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu ceramiki,
kabin ustępowych oraz armatury w ramach realizacji zadania przebudowa parteru budynku
nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.19.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.19.1.1.

2.19.1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu montaż:
-  ceramiki  wraz  z  niezbędnym  osprzętem,  kabin  ustępowych  oraz  armatury  w
pomieszczeniach sanitarnych
- akcesoriów łazienkowych (podajniki na mydło, papier, ręczniki papierowe, lustra, kosze na
śmieci) w pomieszczeniach sanitarnych
- zlewozmywaków i armatury w pomieszczeniach aneksu kuchennego
na parterze budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

2.19.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji w części pt. Wymagania Ogólne.

2.19.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.
Prace montażowe powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Wykonawstwo oraz montaż zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących
zasadniczych  elementów lub  rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.19.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części pt. Wymagania ogólne. 

Wyposażenie toalety damskiej ogólnodostępnej:
 3 miski ustępowe,

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14  Gdańsk 80-401, NIP 583 – 247 – 14 – 51, 
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 341 49 80

mailto:kremer@kremergraf.com.pl


Przebudowa parteru budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 3 baterie umywalkowe wodooszczędne z wylewką o długości 15 cm,
 3 umywalki z półpostumentami,
 lustro wiszące o wymiarach 90x200cm nad umywalkami,
 3 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 3 podajniki na papier toaletowy,
 4 kosze na śmieci (po 1 w każdej kabinie oraz 1 w przedsionku),
 3 wieszaki z stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej satyny mocowane 

mechanicznie do ściany kabiny (po jednym wieszaku w kabinie), 
 zabudowa kabin ustępowych wykonana na zamówienie z litego laminatu LTT 

Compact grubości 10 lub 13 mm w kolorze kremowym,

Wyposażenie toalety męskiej ogólnodostępnej:
 3 miski ustępowe,
 3 pisuary,
 3 baterie umywalkowe wodooszczędne z wylewką o długości 15 cm,
 3 umywalki z półpostumentami,
 lustro wiszące o wymiarach 180 cm długie i 90 cm wysokie nad umywalkami,
 3 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 3 podajniki na papier toaletowy,
 4 kosze na śmieci (po 1 w każdej kabinie oraz 1 w przedsionku),
 3 wieszaki z stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej satyny mocowane 

mechanicznie do ściany kabiny (po jednym wieszaku w kabinie), 
 zabudowa kabin ustępowych wykonana na zamówienie z litego laminatu LTT 

Compact grubości 10 lub 13 mm w kolorze kremowym,

Wyposażenie toalety ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych:
 1 miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych + stelaż montażowy 

podtynkowy
 1 umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych + stelaż montażowy,
 2 poręcze ścienne łukowe uchylne,
 1 bateria umywalkowa wodooszczędna z wylewką o długości 15 cm,
 1 lustro uchylne nad umywalką,
 1 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 1 podajniki na papier toaletowy,
 1 kosz na śmieci
 1 wieszak z stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej satyny mocowane 

mechanicznie do ściany,

Wyposażenie toalety dla personelu (pomieszczenie nr 0/05):
 1 miska ustępowa,
 1 bateria umywalkowa wodooszczędna z wylewką o długości 15 cm,
 1 umywalka z półpostumentem,
 1 lustro wiszące o wymiarach 60x60cm nad umywalką,
 1 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
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 1 podajnik na papier toaletowy,
 1 kosz na śmieci,
 1 wieszak z stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej satyny mocowane 

mechanicznie do ściany,

Wyposażenie toalety dla pracowników (pomieszczenie nr 0/73):
 2 miski ustępowe,
 2 baterie umywalkowe wodooszczędne z wylewką o długości 15 cm,
 2 umywalki z półpostumentami,
 1 lustro wiszące o wymiarach 90x180cm nad umywalkami,
 1 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 2 podajniki na papier toaletowy,
 3 kosze na śmieci (po 1 w każdej kabinie oraz 1 w przedsionku),
 2 wieszaki z stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej satyny mocowane 

mechanicznie do ściany kabiny (po jednym wieszaku w kabinie),
 zabudowa kabin ustępowych wykonana na zamówienie z litego laminatu LTT 

Compact grubości 10 lub 13 mm w kolorze kremowym,

Wyposażenie łazienek przy pokojach mieszkalnych:
 1 miska ustępowa,
 1 bateria umywalkowa wodooszczędna z wylewką o długości 15 cm,
 1 umywalka z szafką łazienkową,
 1 brodzik prysznicowy – głęboki, o wymiarach 80x80x47cm, z siedziskiem
 1 kabina prysznicowa dopasowana do brodzika, wysokość kabiny nie większa niż 180 

cm,
 1 bateria prysznicowa wodooszczędna z wylewką o długości 15 cm,
 lustro wiszące o wymiarach 60x100cm nad umywalką,
 1 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 1 podajnik na papier toaletowy,
 1 kosz na śmieci, 
 1 półka w kabinie prysznicowej na przybory toaletowe, 
 1 półka nad umywalką na przybory toaletowe o szerokości lustra nad umywalką,
 2 wieszaki z minimum po 3 haczyki wykonane z mosiądzu chromowanego o solidnym

mocowaniu ściennym,

Wyposażenie łazienek przy pokojach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 
(pomieszczenia nr 0/98 i 0/102):

 1 miska ustępowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych + stelaż montażowy 
podtynkowy

 1 umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych + stelaż montażowy,
 2 poręcze ścienne łukowe uchylne,
 1 bateria umywalkowa wodooszczędna z wylewką o długości 15 cm,
 1 odpływ liniowy prysznicowy,
 1 kabina prysznicowa narożna, bezprogowa, dwuskrzydłowa, składana, o wysokości 

180 cm, wymiary 100x100 cm,
 1 siedzisko prysznicowe składane,
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 1 lustro uchylne nad umywalką,
 1 podajnik na mydło,
 1 podajnik na ręcznik papierowy,
 1 podajniki na papier toaletowy,
 1 kosz na śmieci.
 1 półka w kabinie prysznicowej na przybory toaletowe, 
 1 półka nad umywalką na przybory toaletowe o szerokości lustra nad umywalką,
 2 wieszaki z minimum po 3 haczyki wykonane z mosiądzu chromowanego o solidnym

mocowaniu ściennym,

Wyposażenie pomieszczenia aneksu kuchennego– pomieszczenia nr 0/67, 0/95, 0/114:
 1 zlewozmywak kuchenny dwukomorowy

Drzwi do kabin ustępowych w toaletach ogólnodostępnych damskiej i męskiej wykonać z płyt
typu  HPL,  wodoodpornych,  ognioodpornych,  łatwych  w utrzymaniu  czystości,  krawędzie
zaoblone. Kolor uzgodnić z Inwestorem.

Zastosowane materiały maja posiadać Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne.

2.19.3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.19.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Używane  pojazdy  poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Materiały  budowlane  powinny  być  oryginalnie
zamknięte w opakowaniach producenta.

2.19.5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Montaż urządzeń sanitarnych przeprowadzić po wykonaniu wszystkich ścian działowych oraz
prac  związanych  z  wykończeniem  okładzin  ściennych  i  podłogowych.  Montaż  wykonać
według szczegółowych instrukcji producenta oraz wiedzy technicznej.

Uwagi ogólne: 
Wszystkie  podejścia  do muszli  ustępowych prowadzić z  minimalnym spadkiem 0,1% i w
miarę możliwości obudować cokołem. 
Podejścia do umywalek i pisuarów prowadzić po ścianach z minimalnym spadkiem 2% w
miarę możliwości w zakrytych bruzdach. Dopuszcza się zawieszanie muszli na obudowanych
stelażach stalowych. Umywalki montować za pomocą stelaży montażowych, niedopuszczalne
jest  wieszanie  umywalek  na  ścianach  gipsowo-kartonowych  bez  zastosowania  stelaza.
Wysokość zawieszenia umywalek - 85 cm nad projektowana posadzką. 

2.19.6.KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w części pt. Wymagania ogólne. 
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2.19.7.  OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST w części pt. Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową jest ilość szt. zamontowanej ceramiki, armatury, akcesoriów.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.

2.19.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 

2.19.8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Podczas odbioru należy sprawdzić:
- certyfikaty, deklaracje i atesty dostarczonych elementów,
- jakość materiałów z jakich urządzenia zostały wykonane,
- prawidłowość wykonania elementów,
- jakość wykonanych prac montażowych,
- poprawność działania armatury,
- stabilność montażu,
- lokalizację poszczególnych elementów zgodnie z projektem,

2.19.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST w części pt. Wymagania ogólne. 

Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za ustaloną ilość szt. zamontowanych elementów, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,

- montaż ceramiki, armatury, akcesoriów,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- oczyszczenie podłoża,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- wykonanie pomiarów i testów.

2.19.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Aprobata techniczna ITB wyrobów.
 Polskie normy.
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2.20. B-20 WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI

2.20.1. WSTĘP

2.20.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  wykonania schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy
wejściu do budynku nr 365 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

2.20.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt 2.20.1.1.

2.20.1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:

- remontu i przebudowa istniejących schodów zewnętrznych
- pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- montaż balustrady i poręczy wykonanej pochylni oraz schodów zewnętrznych,

przy  wschodnim  (tylnym)  wejściu  do  budynku  nr  365,  na  terenie  Akademii  Marynarki
Wojennej w Gdyni.

2.20.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

2.20.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne
Wykonanie  schodów  i  pochylni  dla  osób  niepełnosprawnych  powinno  być  zlecone
przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i
gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie
zaznajomić  z  całością  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  należy
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą
być  dokonywane  w  trakcie  wykonawstwa,  tylko  po  uzgodnieniu  akceptacji  Inspektora
Nadzoru,  a  w  przypadku  zamian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań
projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2.20.2. MATERIAŁY
Kostka betonowa 

         PARAMETRY TECHNICZNE: 
 o grubości 6 cm, 
 wymiarach 10x20 cm, 
 w kolorze grafitowym, 
  masa 1 sztuki ok 2,7 kg,
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Beton klasy B 10 (C 8/10) 
        PARAMETRY TECHNICZNE: 

 klasa  betonu  B  10,  nowe  oznaczenie  C8/10,  co  oznacza  wytrzymałość
charakterystyczną betonu na ściskanie  określona w MPa, po 28 dniach,

 klasa betonu B 2010, nowe oznaczenie C16/20, co oznacza wytrzymałość
charakterystyczną betonu na ściskanie  określona w MPa, po 28 dniach,

 m 3  betonu B20 wykonać z mieszanki: 
 - piasku 600 kg 
 - wody 190 dm3 (litrów)
 - cementu 400 kg 
 - żwiru 1300 kg 

 m 3  betonu B10 wykonać z mieszanki: 
 - piasku 840 kg 
 - wody 150 dm3 (litrów)
 - cementu 190 kg 
 - żwiru 1230 kg 

Balustrady i poręcze stalowe
  PARAMETRY TECHNICZNE: 

 stalowe gotowe elementy systemowe, 
 zabezpieczone korozyjnie przez malowanie proszkowo na kolor szary, 
 o średnicy fi 10 i fi 50, 
 mocowanie proste systemowe za pomocą kotew systemowych, 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie podsypek lub ław, to materiały
do ich wykonania powinny odpowiadać następującym normom: 
a) żwir i mieszanka - PN-B-11111, 
b) piasek - PN-B-11113,
c) zaprawa cementowa – PN-B-14501.

2.20.3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

2.20.4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne ST. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

2.20.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Projektowaną  pochylnię  dla  osób  niepełnosprawnych  wykonać  według  rysunków
projektu budowlanego branży architektonicznej – rysunek nr A-15. 

Przy  wejściu  do  budynku  od  strony  wschodniej,  w  sąsiedztwie  pomieszczenia
technicznego nr 0/123 należy wykonać nowe schody zewnętrzne oraz pochylnię przeznaczoną
dla osób niepełnosprawnych.
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Projektowaną  pochylnię  wykonać  na  podbudowie  z  kruszywa  łamanego  i  podsypki
cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Powierzchnię pochylni wykończyć kostką betonową o
grubości  6  cm  w  kolorze  szarym.  Po  bokach  pochylni  wykonać  murki  betonowe  z
prefabrykowanych słupków betonowych o wymiarach 8x8x50 cm i wysokości 7 cm, mierząc
od powierzchni pochylni. Pod murek wykonać wylewkę z chudego betonu – C8/10 grubości
ok. 5-10 cm.

W  analogiczny  sposób  należy  wykonać  projektowane  schody  zewnętrzne  jako
ograniczenie  stopni  stosować  prefabrykowane  słupki  betonowe  o  przekroju  betonowym
kwadratowym o wymiarach 8x8x50 cm.

    Projekt zakłada także montaż  nowych stalowych balustrad i  poręczy zabezpieczonych
malowanych proszkowe na kolor szary. Poręcze wykonane z rur stalowych o średnicy 50 mm
oparte  są  na stalowych  słupkach o średnicy 50 mm montowane w sposób systemowy za
pomocą  kotew  systemowych  do  stalowej  okrągłej  rozety  montażowej  słupka.  Balustrada
wzdłuż schodów zewnętrznych posiada wypełnienie wykonane ze stalowych rur o średnicy
10 mm montowanych  pionowo  w  maksymalnej  odległości  12  cm.  Wysokość  balustrady
wynosi 1,10 m. Natomiast projektowana podwójna poręcz wzdłuż pochylni umiejscowić na
wysokości 90 i 75 cm.  

Zadaszenia nad wejściem do budynku

Nad wszystkimi wejściami do budynku (z wyjątkiem wejścia głównego od strony zachodniej)
należy wykonać zadaszenia o konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu.

Konstrukcję  stalową  zadaszenia  należy  wykonać  z  profili  kwadratowych  o  przekroju
50x50 mm zabezpieczaną przed korozją poprzez malowanie proszkowe na kolor szary. Profi-
le konstrukcji zadaszenia należy ze sobą pospawać na budowie. Pokrycie zadaszenia stanowić
będą płyty z poliwęglanu komorowego z nachyleniem spadku od budynku około 2 %. W celu
zamontowania zadaszenia do zewnętrznej ściany budynku pomiędzy dwuteowymi profilami
aluminiowymi ściany zewnętrznej należy zamontować profil aluminiowy o przekroju kwadra-
towym 90x90 mm. W połączeniu pokrycia zadaszenia oraz budynku na leży wykonać obrób-
kę blacharską. 

Projektowane zadaszenia wykonać z rysunkiem nr A-16.

2.20.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  pkt.  „Wymagania ogólne” ST 

Kontrola polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050
Kontrola  wykonania  schodów  i  balustrad  polega  na  sprawdzeniu  ich  zgodności  z
dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.20.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w pkt.  „Wymagania ogólne” ST.
Jednostką obmiarową jest:
- dla projektowanych schodów zewnętrznych i pochylni – m²,
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- dla balustrad i poręczy – mb,
-  dla  zadaszeń  –  mb wykorzystanych  profili  stalowych  i  m²  pokrycia  z  płyt  poliwęglanu
komorowego.

2.20.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w pkt.  „Wymagania ogólne” ST.

Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.:

- atestację dostarczonych dokumentów,
-  jakość  wykonanych  prac  budowlanych,  wykończeniowych  i  montażowych

związanych z pochylnią dla osób niepełnosprawnych,
-  jakość  wykonanych  prac  budowlanych,  wykończeniowych  i  montażowych

związanych z wykonaniem remontu schodów zewnętrznych,
-  sprawdzenie  wymiarów,  spadków  i  poziomów  wykonanej  pochylni  dla  osób

niepełnosprawnych,
- sprawdzenie stabilność montażu balustrad i poręczy dla osób niepełnosprawnych

oraz schodów zewnętrznych
-  czy  dobrane  materiały,  z  których  wykonana  została  pochylnia  współgra  z

istniejącym materiałem na schodach zewnętrznych,
-  sprawdzenie  stabilności  montażu,  nośności,  wymiarów,  spadków  i  poziomów

wykonanych zadaszeń
Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.20.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące  płatności podano w pkt.  „Wymagania ogólne” ST.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych elementów, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu.

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów,

- montaż poręczy i balustrady pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych,

- montaż zadaszeń nad wejściami do budynku,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

2.20.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

   Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie”;
 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650)
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401
 Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi
 Polskie normy
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