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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  Przedmiot zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych wchodzących w zakres zadania pt. „Remont pomieszczeń biurowych, sali 
wykładowej i węzła sanitarnego na parterze w budynku nr 9 na terenie  Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni.” 
 

1.2.  Zamawiający  
 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte  z siedzibą przy ul. 
Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia 
 

1.3.  Jednostka projektowa 
 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. 
Mahoniowej 14, 85-390 Bydgoszcz 
 

1.4.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowana jako dokument 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem jak w punkcie 1.1. Niniejszy 
dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować 
samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją projektową. 
 

1.5.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
Zakres robót zawiera w swym zakresie: 

 Demontaż rozdzielnicy wnkękowej 

 Zabudowa rozdzielnicy podtynkowej wraz z przygotowaniem podłoża 

 Demontaż przewodów teletechnicznych układanych pod tynkiem oraz w korytach 
instalacyjnych 

 Demontaż gniazd RJ45  

 Montaż gniazd RJ45 podtynkowych 

 Ułożenie przewodów UTP kat. 6 w bruzdach 

 Montaż szafy dystrybucyjnej 15U wraz z instalacją dwóch patch paneli 

 Montaż systemu nagłośnienia sali wykładowej 

 Montaż zestawu tablicy interaktywnej i projektora 

 Demontaż gniazd wtykowych podtynkowych i natynkowych 

 Demontaż przewodów instalacji elektrycznej gniazd wtykowych oraz instalacji 
oświetleniowej 

 Demontaż łączników instalacyjnych 

 Demontaż opraw oświetleniowych 

 Ułożenie przewodów instalacji elektrycznej podtynkowo oraz nad sufitem 
podwieszanym  

 Montaż opraw oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz podstawowego 

 Montaż łączników instalacyjnych  

 Montaż gniazd wtykowych podtynkowych 
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 Montaż systemu sterowania opraw oświetlenia podstawowego oraz rolet sali 
wykładowej 

 Wykonanie robót towarzyszących tj. wykucie bruzd, wykucie otworów do 
mocowania gniazd, puszek oraz zaprawianie bruzd, wykonywanie i uszczelnianie 
otworów w ścianach 

 Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
 

1.6.  Teren budowy 
Teren budowy obejmuje pomieszczenia objęte remontem. Szczegółowy plan pomieszczeń 
objętych inwestycją przedstawiono w dokumentacji projektowej, 
 

1.7.   Organizacja robót i przekazanie placu budowy 
Prace modernizacyjne będą przeprowadzone w trakcie użytkowania obiektu. 
Należy  wyłączyć z obszaru dostępności kolejne elementy modernizacji. Zamawiający w 
terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robót 
i Specyfikacją Techniczną. 
 

1.8.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz 
norm technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczania  instalacji i urządzeń i ich 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia  
inspektora nadzoru, właściciela instalacji jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w 
trakcie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach, spowodowane 
w trakcie wykonywania 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 wykończenia 
robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
unikania   zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska czynników   
 przy wykonywaniu robót. 
 

1.10. Warunki BHP i ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykluczenia pracy personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał konieczne wyposażenie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz odzież wymagana dla personelu zatrudnionego na 
budowie. W szczególności wykonawca zapewni zabezpieczenie pracownikom w trakcie 
prac na wysokości. 
Wykonawca stale będzie utrzymywał wyposażenie p.poż. placu budowy w stanie 
gotowości zgodnie z przepisami p. pożarowymi. 
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1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany, do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszelkie 
inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie.  
 

2. MATERIAŁY 
 
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach 
użytkowych zapewniających spełnienie wymogów podstawowych (Prawo Budowlane art. 5 
ust.1 pkt. 1)zalecane w dokumentacji projektowej, dopuszczone do obrotu powszechnego. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można 
zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. 
 

2.1.  Wymagania ogólne  
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały niezbędne do realizacji zadania. Nie 
przewiduje się dostarczenia materiałów przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
 

2.2. Stosowanie materiałów 
 
Materiały używane do zrealizowania zadania powinny posiadać: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy  

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Tymczasowo składowane materiały powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
lub zniszczeniem oraz powinny zachować swoją jakość. 
 

3. WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
 
Odpowiedzialność za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z umową oraz 
dokumentacją projektową, jak i za stosowanie materiałów zgodnych z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, jest odpowiedzialny Wykonawca. Decyzje Inspektora 
Nadzoru w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
  
 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wykonawca zapewni organizacyjnie pełną kontrolę jakości robót, w szczególności 
powiadomi Inwestora o trwaniu robót zanikowych.  
Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie inspektorowi nadzoru program 
zapewnienia jakości z uwzględnieniem danych dotyczących materiałów i sprzętu oraz 
kwalifikacji pracowników.. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności kontrolnych  
stanu wykonania robót i użytych materiałów. 
 

5. DOKUMENTACJA BUDOWY 
 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
- prawomocne pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektową 
- dziennik budowy 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
- książkę obmiarów  
- certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty i deklaracje zgodności z PN 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy i przechowywaniem 
jej we właściwym zabezpieczonym miejscu. 
 

6. OBMIAR ROBÓT  
 
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych  robót wykonanych zgodnie z 
dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru są zapisywane w książce obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wszelkich wykonanych prac. 
Obmiar wykonanych prac dokonuje kierownik budowy w czasie odpowiednim dla danej 
fazy robót. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy odbywa się na zasadach, na których opiera się również odbiór końcowy, 
a służy ocenie jakości i ilości wykonania robót w danym okresie. 
 

7.2. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania całości robót objętych umową. Zakończenie 
robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego stwierdza Wykonawca poprzez dokonanie 
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odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłoczne powiadomienie 
Zamawiającego.  
Odbiór końcowy  odbędzie się w terminie określonym w umowie, a dokona go komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela 
Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z przedmiarem i specyfikacją techniczną. W toku ostatecznego odbioru komisja 
zapozna się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót 
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.    
 
 

7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego końcowego robót jest 
Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Powykonawczą 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, tj.: ochrony przeciwporażeniowej, 
rezystancji izolacji obwodów NN i kabli, badania wyłączników różnicowo-prądowych 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów 
W przypadku, gdy wg komisji dokumenty odbioru nie będą przygotowane do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, które wiązały się z 
usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może 
dokonać przeglądu gwarancyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Warunki płatności ustala Zamawiający, zawierając konkretne przepisy w umowie, którą 
zawiera z Wykonawcą. Cenę należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót na podstawie oględzin sprawdzających. 
 

9. NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADANIA 
 

 PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnieni bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
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 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

 PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 PN-EN12461-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

 
10.  WYKONANIE ROBÓT  

 
10.1. Zasilanie  

 
Zasilanie projektowanych instalacji odbywać się będzie z  istniejącej rozdzielnicy 
wnękowej, usytuowanej na korytarzu w miejscu przedstawionym w dokumentacji 
projektowej. Z zacisków wskazanych przez Zamawiającego wyprowadzić przewody 
niskiego napięcia, poprowadzić je podtynkowo do proj. rozdzielnicy T1.  
 

10.2. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych i wypustów 
 
Instalacja gniazd wtykowych i wypustów obejmuje instalację zasilania gniazd wtykowych 
ogólnego przeznaczenia oraz wypustów ściennych i sufitowych, zasilających urządzenia 
technologiczne, takie jak urządzenia wentylacji, system nagłośnienia sali wykładowej, 
rzutnik, napędy rolet. Instalację wykonać jako podtynkową. Kolor oraz producent gniazd do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót. Gniazda znajdujące 
się w pomieszczeniach węzła sanitarnego oraz w pobliżu umywalek powinny posiadać 
stopień ochrony IP44. 
 

10.3. Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. 
 
Wymianie podlegają wszystkie oprawy oświetleniowe znajdujące się w pomieszczeniach 
objętych modernizacją. Instalacje oświetleniowe wykonać na podstawie opisu oraz części 
rysunkowej dokumentacji projektowej. Zastosować oprawy ze źródłami LED. Na sali 
wykładowej zastosować oprawy wyposażone w zasilacze, pozwalające na zastosowanie 
sterowania za pomocą protokołu DALI.  
Wymagana funkcjonalność systemu sterowania 
- zastosowanie scen świetlnych: wygaszenie opraw blisko ekranu rzutnika, załączanie 
wybranej grupy opraw, zastosowanie oświetlenia nocnego oraz innych określonych przez 
Zamawiającego 
- ściemnianie i rozjaśnianie opraw w zakresie 0-100%  
- sterowanie napędami rolet  
- włączanie i wyłączanie opraw oświetleniowych w określonych przez Zamawiającego 
okresach 



 
 

 

 

9 

Wszystkie powyższe funkcje realizować za pomocą panelu 7-przyciskowego 
zamieszczonego na ścianie.  
 
Oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne zrealizować stosując oprawy w wymaganymi 
atestami i certyfikatami, w tym CNBOP. 
 
Wymagane parametry techniczne opraw zastosowanych w dokumentacji projektowej 
zestawiono poniżej. 
 
 

Symbol 
Przykładowa 

oprawa 
OPIS  

A1 

AGAT LED 
3900LM MICRO-
PRM E  840 / 
600X600 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x90mm. 
Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową 
standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA 
o grubości 3mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej 
transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 
560x32x5mm. Moc źródła - 10W. Strumień świetlny źródła - 1300lm. 
Zasilanie źródła - 275 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. 
Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. 
Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 60 tyś.godzin 
przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w oprawie - 30W. 
Skuteczność źródła - 130lm/W. Moc oprawy - 33W. Sprawność opawy - 
83,24%. Skuteczność świetlna oprawy - 98,37lm/W. IP20/44. IK20. 
Zasilanie przelotowe - dostępne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.  

A2 

AGAT LED 
5200LM MICRO-
PRM E  840 / 
600X600 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x90mm. 
Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową 
standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA 
o grubości 3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej 
transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 
560x32x5mm. Moc źródła - 10W. Strumień świetlny źródła - 1300lm. 
Zasilanie źródła - 275 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. 
Temperatura barwowa - 4029K. Składowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. 
Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość 60 tyś.godzin 
przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 40W. 
Skuteczność źródła - 130lm/W. Moc oprawy - 44W. Sprawność oprawy - 
83,24%. Skuteczność świetlna oprawy - 98,37lm/W. IP20/44. IK20. 
Zasilanie przelotowe - dostępne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.  
Sterowanie protokołem DALI. 

A3 

AGAT LED 
6600LM MICRO-
PRM E  840 / 
600x600 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x90mm. 
Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową 
standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-PRM. Przesłona  - PMMA 
o grubości 3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,491 i całkowitej 
transmisji światła wg ISO13468-1 - 88%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów 
drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 
560x32x5mm. Moc źródła - 16,7W. Strumień świetlny źródła - 2200lm. 
Zasilanie źródła - 550 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. 
Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R9=4,42 ,R13=80. 
Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 60 tyś.godzin 
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przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w oprawie - 
50,1W. Skuteczność źródła - 131,74lm/W. Moc oprawy - 55,1W. 
Sprawność oprawy - 83,24%. Skuteczność świetlna oprawy - 99,71lm/W. 
IP20/44. IK20. Zasilanie przelotowe - dostępne. Certyfikaty i dopuszczenia 
- CE.  

B 
BERYL LED O 5Y 
2500LM E 34 
IP20/44 840 

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 220x220x113mm. 
Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubości mm, malowany farbą 
Układ optyczny - . Przesłona  - PC o grubości 3mm o współczynniku 
załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 
- 68%.Typ źródła - LED. Moc źródła - 27W. Strumień świetlny źródła - 
3095lm. Zasilanie źródła - 155 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra 
= 82,76. Temperatura barwowa - 4017K. Składowe widmowe R9=16,9 
,R13=82,3. Współrzędne chromatyczności x=0,3793 ,y=0,375. Trwałość 30 
tyś.godzin przy współczynniku L80/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w 
oprawie - 27W. Skuteczność źródła - 114,63lm/W. Moc oprawy - 29W. 
Sprawność oprawy - 80,77%. Skuteczność świetlna oprawy - 86,2lm/W. 
IP20/44. IK02. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.  

AW 
RUTA RPO 3W 
3h AT SE 

Oprawa oświetlenia awaryjnego. Obudowa z białego poliwęglanu. Klasa 
izolacji II. Stopień ochrony IP65/20. Dioda power LED 3W. Temperatura 
otoczenia 0⁰C do +40⁰C. Czas pracy w trybie awaryjnym 3h. Montaż: 
podtynkowo na suficie. Wymiary: okrągła 100x37 [mm]. Oprawa z 
soczewką do przestrzeni otwartej. Strumień świetlny oprawy: 285 lm (tryb 
SE). 

EW 
IFAC1,2W 3h AT 
SA 

Oprawa ewakuacyjna. Obudowa z szarego, białego lub czarnego 
poliwęglanu, szyba plexi. Montaż: nabudowana. Oprawa autonomiczna – 
220-240 VAC / 50-60 Hz.  Źródło światła: 1.2W LED. Odległość 
rozpoznawania: 30m. Oprawa dwustronna. Czas pracy w trybie awaryjnym  
3h. Akumulatory Ni-Cd lub Ni-MH. Klasa izolacji II, IP44. Temperatura 
otoczenia ta: 0°C – 40°C. Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i 
ładowanie baterii. Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem. 
Strzałka w dół. 

 
Dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych o nie gorszych parametrach 
technicznych. 
 

10.4. Ochrona przeciwprzepięciowa 
 
Ponieważ w istniejącej sieci brak ochronników przepięciowych, w rozdzielnicy T1 
zastosowano zestaw ochronników przeciwprzepięciowych klasy B + C. 
 

10.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
 
Projektowana instalacja 400/230 V pracować będzie w układzie sieci TN-S z oddzielnymi 
przewodami neutralnymi (N) oraz ochronnymi (PE). 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim stanowić będzie 
samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania przez zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych, 
a dodatkowo zabezpieczenia różnicowo-prądowe zabudowane w rozdzielnicy T1. 
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Wszystkie przewodzące elementy obudów urządzeń i wyposażenia elektrycznego należy 
połączyć z ziemią przewodem ochronnym PE z wykorzystaniem dodatkowych żył 
w kablach zasilających. 
Przed uruchomieniem instalacji skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy 
sprawdzić metodą pomiarową. 
Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej będzie system połączeń 
wyrównawczych. 

 
10.6. Pomiary i próby pomontażowe 

 
Po wykonaniu robót należy wykonać następujące pomiary i próby techniczne wraz z 
protokołami: 
- sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów  
- sprawdzenie i pomiar impedancji pętli zwarcia 
- sprawdzenie poprawności funkcjonalności systemu DALI 
- sprawdzenie i pomiary instalacji teletechnicznej 
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1. W S T Ę P 

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 

związku z remontem pomieszczeń biurowych, sali wykładowej i węzła sanitarnego na 

parterze budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  

 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych w ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

montaż instalacji wewnętrznych grzewczych, a także niezbędne dla właściwego wykonania 

instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 

Zakres prac obejmuje: 

- demontaż istniejących rurociągów,  

- demontaż istniejących grzejników,  

- montaż nowych rurociągów,  

-montaż nowych grzejników.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z zaleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

 

1.5. Dokumentacja robót monta żowych instalacji centralnego ogrzewania 

Dokumentacj ę robót monta żowych stanowi ą:  

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla 

którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
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b) projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

c) specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 

przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

d) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami ), 

e) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o 

wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ), 

f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

g) dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami ). 

 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 

wskazanego zadania. 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny posiadać: 

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 

b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub 

c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

Materiały wykorzystywane do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze.  

Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

Grzejniki  

Na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe.  

 

Składowanie materiałów  

Grzejniki i inne urządzenia należy składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym 

przed dostępem osób obcych.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia 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, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano – 

konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają 

założeniom projektowym. 

 

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji 

robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 

 

5.2. Monta ż grzejników  

Grzejniki należy montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ścian.  Minimalny odstęp od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 

cm. Grzejniki zawiesić na standardowych  elementach mocujących. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez 

Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu urządzeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac  wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych 

robót w terminie obmiaru.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów. 

W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 

ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy  

w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Rozliczenie robót montażowy instalacji grzewczej może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi  

w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie : 

a) określonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub, 

b) ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji uwzględniają : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
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- wykonanie  robót pomocniczych,  

- montaż rurociągów,  armatury i urządzeń, 

- wykonanie prób  ciśnieniowych 

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ustawy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 

1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z późn. 

zm). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn 

zm.). 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z późn. zm). 

 

Normy: 

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 

Inne dokumenty: 

Instrukcje i DTR wydane przez producentów urządzeń 
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1. W S T Ę P 

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w związku z 

remontem pomieszczeń biurowych, sali wykładowej i węzła sanitarnego na parterze budynku 

nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  

 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych w ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

montaż instalacji wentylacji, a także niezbędne dla właściwego wykonania instalacji roboty 

tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 

Zakres prac obejmuje: 

- montaż instalacji wentylacji i kanałów wentylacyjnych, 

- montaż urządzeń wentylacyjnych – wentylatorów, 

- montaż izolacji kanałów wentylacyjnych.  

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących 

do uzdatniania  i rozprowadzania powietrza. 

Wentylacja pomieszcze ń - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca 

na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 

mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

Rozdział w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych 

warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 

względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
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Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Wentylator - Urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 

zanieczyszczeń stałych. 

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji przez który powietrze jest usuwane na 

zewnątrz. 

Filtr powietrza - Zespoły oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Przewód wentylacyjny - Element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego lub 

kołowego stanowiący obudowę przestrzeni przez którą przepływa powietrze. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z zaleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

 

1.6. Dokumentacja robót monta żowych instalacji centralnego ogrzewania 

Dokumentacj ę robót monta żowych stanowi ą:  

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla 

którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

b) projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

c) specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 

przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

d) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
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ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami ), 

e) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o 

wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ), 

f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

g) dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami ). 

 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 

wskazanego zadania. 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny posiadać: 

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 

b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub 

c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

Materiały wykorzystywane do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
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zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze.  

Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

Kanały wentylacyjne  

kanały okrągłe typu spiro z blachy ocynkowanej 

kanały prostokątne z blachy ocynkowanej 

 

Urządzenia  

wentylatory 

 

Izolacje  

wełna mineralna na folii aluminiowej 

 

Składowanie materiałów  

 

Kanały wentylacyjne  

Kanały wentylacyjne należy składować pojedynczo na terenie utwardzonym i 

zabezpieczonym przed gromadzeniem się wód opadowych. Z uwagi na charakter obiektu 

należy unikać zabrudzenia materiałów. 

 

Urządzenia  

Urządzenia składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób 

obcych. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia 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, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 

− nożyce do blachy 

− wkrętarka 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem. 

 

Transport rur 

Kanały wentylacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, przesuwaniem się podczas 

transportu.  

 

Transport  urządzeń 

Urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. Elementy 

należy przewozić w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano – 

konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają 

założeniom projektowym. 

 

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji 

robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 

 

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej  

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych powinny być gładkie bez załamań, wgnieceń i 

szczelne w miejscach łączenia kanałów  w szczególności przy kanałach wykonanych z 

blachy ocynkowanej.  
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Monta ż przewodów i osprz ętu wentylacyjnego  

- przewody wentylacyjne powinny być mocowane do przegród budynku w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 

- przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach których 

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. 

- zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów : 

 - przewodów wentylacyjnych 

 - elementy składowe podpór lub podwieszeń 

- elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanych powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

 
Nawiewniki i wywiewniki  
- elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 

położenie ustalone powinno być utrzymane w sposób trwały, 

- nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

Czerpnie  

- konstrukcja czerpni  powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 

warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, 

- otwory czerpni, powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, 

ptaków liści itp. 

 

Instalowanie izolacji przewodów wentylacyjnych  

Przed zaizolowaniem powierzchnie kanałów należy oczyścić i odtłuścić w przypadku mat 

samoprzylepnych. Stosować izolacje termiczne i paroszczelne zgodne ze wskazanymi w 

dokumentacji projektowej ze szczególną dbałością o zachowanie szczelności powierzchni 

styków poszczególnych odcinków izolacji.  

 

Instalowanie urz ądzeń 

Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR producenta. 

Charakterystyki techniczne  wentylatorów powinny być zgodne z określonymi w 

dokumentacji technicznej.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez 

Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i rurociągów, 

- armatury,  wentylatorów, 

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac  wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych 

robót w terminie obmiaru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów. 

W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 

ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy  

w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Rozliczenie robót montażowy instalacji grzewczej może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi  

w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
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pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie : 

a) określonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub, 

b) ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji uwzględniają : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

- wykonanie  robót pomocniczych,  

- montaż rurociągów,  armatury i urządzeń, 

- wykonanie prób  ciśnieniowych 

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ustawy: 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 

1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z późn. 

zm). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn 

zm.). 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z późn. zm). 
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Rozporządzenia: 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powiewny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegółowych warunków 

bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. (Dz. U. nr 140 poz. 994).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.10.2001 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa oraz ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1291).  

 

Normy: 

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym. 

PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - podstawowe wymagania i 

badania. 

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

PrPN-EN 12599 - Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236- Wentylacja budynków - Podwieszenie i podpory przewodów -  Wymagania 

wytrzymałościowe 

PN-B-03430 - Wentylacja w budownictwie 

PN-87/B-02151.02 - Maksymalny poziom hałasu dla wentylacji i klimatyzacji 

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 

Inne dokumenty: 

Instrukcje i DTR wydane przez producentów urządzeń. 
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1. W S T Ę P 

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej w związku z 

remontem pomieszczeń biurowych, sali wykładowej i węzła sanitarnego na parterze budynku 

nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  

 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych w ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

montaż instalacji wodociągowej , jej uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego 

wykonania instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 

Zakres prac obejmuje: 

- demontaż istniejących przewodów instalacji wodociągowej,  

- demontaż istniejących przyborów sanitarnych – umywalek, misek ustępowych, pisuaru, 

- montaż instalacji wody zimnej z rur stalowych łączonych poprzez łączniki gwintowane,  

- montaż instalacji wody ciepłej z rur stalowych łączonych poprzez łączniki gwintowane, 

- montaż zaworów antyskażeniowych na zaworach czerpalnych, 

- montaż zaworów odcinających na podejściach pod punkt czerpalny 

- montaż baterii umywalkowych oraz zaworów do podłączenia płuczek zbiornikowych, 

pisuaru,  

- montaż elektrycznych podgrzewaczy wody. 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

 

Instalacja wodoci ągowa  – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące 

do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 

określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda 

do spożycia przez ludzi. 
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Instalacja zimnej wody – instalacja rozpoczynająca się bezpośrednio za zestawem 

wodomierza głównego. 

Instalacja ciepłej wody –  część instalacji wodociągowej rozpoczynająca się bezpośredni za 

zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody, służąca do 

przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej 

temperaturze, uznanej za użytkową. 

Punkt czerpalny  – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Przepływ obliczeniowy -  umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy wody 

wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji. 

Urządzenie zabezpieczaj ące – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 

uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody ( np. zawór antyskażeniowy, filtr)  

Armatura przepływowa instalacji wodoci ągowych  – wszelkiego rodzaju zawory 

przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna  – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody  

z instalacji wodociągowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z zaleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

 

1.6. Dokumentacja robót monta żowych instalacji centralnego ogrzewania 

Dokumentacj ę robót monta żowych stanowi ą:  

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla 

którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

b) projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

c) specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 

przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

d) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami ), 

e) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o 

wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ), 

f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

g) dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami ). 

 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 

wskazanego zadania. 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny posiadać: 

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 

b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub 

c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
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Materiały wykorzystywane do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze.  

Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

Ruroci ągi  

Rury stalowe gwintowane ocynkowane do wykonywania instalacji wody zimnej i ciepłej 

 

Armatura i urz ądzenia  

zawory przelotowe w instalacji wodociągowej wg. PN-EN 1213:2002P 

zawory wypływowe ze złączką do węża wg PN-M-752084 

zawory  zwrotne antyskażeniowe   

zawory odcinające 

baterie umywalkowe 

umywalki 

miski ustępowe 

pisuar 

elektryczne ogrzewacze wody 

 

Składowanie materiałów  

 

Rury  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno – lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę 

rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na 

przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie 

może przekroczyć 2,0 m. 
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Armatura i urz ądzenia  

Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt i urządzenia składować w zamkniętym magazynie 

zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia 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, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 

- demontażu istniejącego uzbrojenia wod – kan,  

- cięcia rur, 

- gwintowania rur, 

- sprzętu do wykonania próby hydraulicznej. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem. 

 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 

układać na podkładkach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
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wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. Rury nie mogą być zrzucane i 

przeciągane. 

 

Transport kształtek, armatury oraz urządzeń 

Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano – 

konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają 

założeniom projektowym. 

 

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji 

robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 

 

W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować stare rurociągi instalacji zimnej wody  

i ciepłej wody użytkowej.  

Zdemontowane materiały i gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc rozbiórkowych, a 

następnie wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz 

wywieźć na składowisko śmieci. 

 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej  należy: 

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia dla instalacji prowadzonych      

pod stropem, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

 

5.3. Instalacja wodoci ągowa  

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,  
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w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i 

dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać 

łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi 

prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych 

do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 

powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej 

położone punktu czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości  

co najmniej 1,5 m/s. 

 

Próba szczelności  instalacji: 

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 

odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, 

podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się  

o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie 

wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne  

nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy 

poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez 

Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu urządzeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac  wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje 
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Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych 

robót w terminie obmiaru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów. 

W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 

ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy  

w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Rozliczenie robót montażowy instalacji grzewczej może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi  

w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie : 

a) określonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub, 

b) ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji uwzględniają : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

- wykonanie  robót pomocniczych,  

- montaż rurociągów,  armatury i urządzeń, 

- wykonanie prób  ciśnieniowych 

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ustawy: 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 

1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z późn. 

zm). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn 

zm.). 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z późn. zm). 

 

Rozporządzenia: 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 

209, poz. 1779) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany 

(Dz.U.Nr209, poz. 1780), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 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. Nr 47,poz.401)., 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz.U. Nr 120, poz.1126)., 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. Nr 198,poz.2041)., 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r , w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108, poz. 953 z późn. 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r, „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 

462),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ) 

wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r, poz. 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004 r, 

poz. 1156 ). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r, w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718 ). 

 

Normy: 

 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody  przeznaczonej do spożycia  przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze . Wspólne wymagania i badania. 

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 

umywalkowe stojące. 

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące 

jednootworowe. 

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 

przez przepływ zwrotny. 

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

Inne dokumenty: 

 

Instrukcje i DTR wydane przez producentów urządzeń. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT  
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1. W S T Ę P 

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w 

związku z remontem pomieszczeń biurowych, sali wykładowej i węzła sanitarnego na 

parterze budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  

 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych w ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, a także niezbędne dla właściwego wykonania 

instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 

Zakres prac obejmuje: 

- demontaż istniejących przewodów instalacji kanalizacji,  

- demontaż istniejących przyborów sanitarnych – umywalek, misek ustępowych, pisuaru, 

- montaż instalacji kanalizacji z rur PVC kielichowych,   

- montaż przyborów sanitarnych, wpustów podłogowych 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Instalacja kanalizacyjna - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 

wpustami  odprowadzający ścieki do pierwszej studzienki od strony budynku. 

Przepływ obliczeniowy  – umowna wartość strumienia objętości ścieków, stanowiąca 

podstawę wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnych. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście –  przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
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Przewód odpływowy (poziom)  -  przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do 

podłączenia kanalizacyjnego.  

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych  

i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzenia robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z zaleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

 

1.6. Dokumentacja robót monta żowych instalacji centralnego ogrzewania 

Dokumentacj ę robót monta żowych stanowi ą:  

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla 

którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

b) projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

c) specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 

przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

d) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami ), 

e) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o 

wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ), 

f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 
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g) dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami ). 

 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 

wskazanego zadania. 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny posiadać: 

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 

b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub 

c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

Materiały wykorzystywane do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze.  

Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 
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2.2. Zastosowane materiały 

 

Kanały sanitarne z PVC  

Rury do wykonania kanalizacji PVC kielichowe 

 

Armatura i urz ądzenia  

baterie umywalkowe 

umywalki 

miski ustępowe 

pisuar 

wpust podłogowy  

 

Składowanie materiałów  

 

Rury  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno – lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę 

rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na 

przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie 

może przekroczyć 2,0 m. 

Armatura i urz ądzenia  

Armaturę i kształtki, osprzęt i urządzenia składować w zamkniętym magazynie 

zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia 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, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 

- demontażu istniejącego uzbrojenia wod – kan,  

- cięcia rur, 

- sprzętu do wykonania próby hydraulicznej. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem. 

 

Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 

układać na podkładkach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 

wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym. Rury nie mogą być zrzucane i 

przeciągane. 

 

Transport kształtek, armatury oraz urządzeń 

Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano – 

konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają 

założeniom projektowym. 
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5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji 

robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 

 

W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować stare rurociągi instalacji zimnej wody  

i ciepłej wody użytkowej.  

Zdemontowane materiały i gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc rozbiórkowych, a 

następnie wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz 

wywieźć na składowisko śmieci. 

 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacji sanitarnej  należy: 

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia dla instalacji prowadzonych      

pod stropem, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów. 

 

5.3. Monta ż  ruroci ągów kanalizacji sanitarnej  

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 

właściwego montażu rur, kształtek przyborów. 

 

Monta ż ruroci ągów z PVC  
Instalację wewnętrzną należy wykonać z  rur PVC łączonych na wcisk i uszczelką gumową. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 

osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 

jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

Monta ż przyborów i urz ądzeń 

Przybory sanitarne montować do ścian w sposób zapewniający ich łatwy demontaż oraz 

właściwe użytkowanie. Każdy przybór powinien być wyposażony w zamknięcie wodne 

(syfon).  
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Badania i odbiór robót  

Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. 

Podczas odbioru robót należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 

techniczną. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez 

Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

− sprawdzenie rzędnych poziomów kanalizacji sanitarnej, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, przyborów, 

− sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 

− sprawdzenie szczelności instalacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac  wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych 

robót w terminie obmiaru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów. 

W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
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ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy  

w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Rozliczenie robót montażowy instalacji grzewczej może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi  

w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie : 

a) określonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub, 

b) ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji uwzględniają : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

- wykonanie  robót pomocniczych,  

- montaż rurociągów,  armatury i urządzeń, 

- wykonanie prób  ciśnieniowych 

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ustawy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 

1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881). 
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z późn. 

zm). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn 

zm.). 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z późn. zm). 

 

Rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 

209, poz. 1779) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany 

(Dz.U.Nr209, poz. 1780), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 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. Nr 47,poz.401)., 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz.U. Nr 120, poz.1126)., 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. Nr 198,poz.2041)., 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r , w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108, poz. 953 z późn. 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r, „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 

462),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ) 
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wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r, poz. 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004 r, 

poz. 1156 ). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r, w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718 ). 

 

Normy: 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PE-EN 1329-1:2014-03 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne .  

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

 

Inne dokumenty: 

Instrukcje i DTR wydane przez producentów urządzeń. 
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  Wykaz kodów CPV dla planowanego zamierzenia inwesty cyjnego.  
1.  Obiekty użyteczności publicznej       65000000-3 
2.  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 
 wyższym          45214400-4 
3.  Roboty budowlane remontowe       45453000-7 
4.  Roboty budowlane         45000000-7 
5.  Przebudowa budynków        45262700-8 
6.  Betonowanie          45262300-4 
7.  Roboty wykończeniowe w zakresie budynków     45400000-1 
8.  Roboty murarskie i murowanie      45262500-6  
9.  Instalowanie ścianek działowych       45421152-4 
10.  Specjalistyczne roboty budowlane       45262600-7 
11.  Roboty w zakresie stolarki budowlanej      45421000-4 
12.  Roboty budowlane wykończeniowe       45450000-6 
13.  Roboty tynkarskie         45410000-4 
14.  Roboty izolacyjne         45320000-6 
15.  Pokrywanie podłóg i ścian        45430000-0 
16. Kładzenie płytek        45431000-7 
17.  Roboty malarskie         45442100-8 
18.  Instalowanie sufitów podwieszanych      45421146-9 
19.  Usługi projektowania architektonicznego      71220000-6 
20. Wznoszenie rusztowań        45262120-8 
21. Demontaż rusztowań         45262110-5 
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A.  WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WSTĘP. 

1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego: 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń biurowych, sali wykładowej     
i węzła sanitarnego na parterze w budynku nr 9 na terenie  Akademii Marynarki Wojennej       
w Gdyni. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży 
budowlanej, architektoniczno - konstrukcyjnej opracowanego projektu budowlanego. 
Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych należy 
uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu z Dokumentacją 
Projektową oraz Specyfikacją. 

1.3.Określenia podstawowe. 
 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1) Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
2) Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
3) Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
4) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
5) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6) Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w 
budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub 
wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
7) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
8) Deklaracja zgodności producenta - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem odniesienia. 
9) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
10) Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub 
szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres 
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robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
11) Teren robót budowlanych – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren robót budowlanych. 
12) Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których 
powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, 
przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp. 

1.4.Ogólne wymagania. 

1.4.1.Przekazanie terenu robót budowlanych 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren robót budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz 
ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót budowlanych 
wraz ze znajdującymi na nim urządzeniami technicznymi. 
 
1.4.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowi część 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 „Umowie”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały zgodne z dokumentacją ST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
1.4.3.Zabezpieczenie terenu robót budowlanych. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót budowlanych, w okresie 
trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablicy informacyjnej, 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi być zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). Tablica 
informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
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realizacji robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu. 
 
1.4.4.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 robót i wykańczania 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów i składowisk, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien 
uzyskać stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się 
do powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną 
wywiezione na składowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów 
odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za wysypisko). 
 
1.4.5.Ochrona przeciwpożarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie robót budowlanych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy. 
 
1.4.6.Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkiej instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy znajdującej się poza terenem budowy, spowodowane jego 
działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien 
prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów 
sąsiadujących z terenem budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji czy 
innych uszkodzeń wynikłych z działalności, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  
 
1.4.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla robót wymagających jego sporządzenia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126). Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
 
1.4.8 Ograniczenia obciążenia na oś pojazdu 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruzu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 
1.4.9.Ochrona i utrzymanie robót. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan 
wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.4.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia, przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
robót. W sposób ciągły wykonawca będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.4.11.Równoważność norm i przepisów prawnych. 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1.Przydatno ść wyrobu do stosowania w budownictwie. 
 Podczas prowadzenia robót remontowo budowlanych należy stosować materiały 
posiadające: 
- Aprobaty techniczne lub produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
- Atest dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie 
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej 
certyfikacji na ten znak 
- Certyfikat zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- Certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną 
- Oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

2.2.Źródła uzyskania materiałów. 
 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących 
źródła pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z 
odpowiednimi świadectwami. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

2.3.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem. 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.Odbiór materiałów na budowie. 
 Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości        
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić 
oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o jakości) 
dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane: 
1) nazwę i adres producenta, 
2) datę i numer badania, 
3) oznaczenie wg PN-B-......, 
4) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 

2.6.Materiały z rozbiórki. 
 Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania 
ich do dalszych robót, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
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3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska             
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów 
przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał z rozbiórki może być przewożony 
dowolnym środkiem transportu na składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. 
Odzyskane materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być 
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane 
materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu prowadzenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 
jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową opracowaną przez Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. z 
siedzibą 85-390 Bydgoszcz, ul. Mahoniowa 14, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 
Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, możliwości technicznych, kadrowe i 
organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, 
laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuść do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

7.1.Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejęcia robót 
przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
1) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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2) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
3) datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i harmonogramów robót, 
4) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
5) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
6) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 
powodu, 
7) zgłoszenia i daty odbiorów częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
8) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
9) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
10) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
11) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadził, 
12) 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 i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7.2. Dokumenty laboratoryjne. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 

7.3.Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.1-7.2 następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

7.4. 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. 
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8. OBMIAR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ustaleniami z 
Zamawiającym, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

8.2.Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

8.3 Czas prowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót częściowych 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1.Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi końcowemu, 
c) odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 

9.2.Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione 
przez producenta. Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy 
przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych 
przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami 
państwowymi. Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, 
w którym powinny być ewentualne wymienione zauważone usterki. 
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9.3.Odbiór ko ńcowy robót. 

 
9.3.1.Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 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 9.3.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 
Inspektora Nadzoru i w obecności 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 specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
9.3.2.Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami w ilości 2 egz. 
b) Dziennik budowy (oryginał), 
c) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego 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. Odbiór po 
upływie okresu gwarancji. Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „odbiór końcowy 
robót”. 
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10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

10.1.Ustalenia ogólne. 
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi 
za całkowicie zakończone etapy lub elementy robot, zgodnie z harmonogramem robót 
Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na 
podstawie podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę jest podpisany przez Strony protokół odbioru.  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj; Dz.U. 2013, poz. 1409 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U.  nr 108 poz. 953), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126), 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj; Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 
póź. zm), 
5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 178, poz. 1380 z 
późn. zm.), 
6. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poź. Zm.), 
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj; Dz.U. 2014 Nr 166, poz. 
1645 z późn. zm.), 
8. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniające 
Rozporządzenie dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla pojedynczych wniosków 
produktów budowlanych. 
9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póź.zm.), 
10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego, 
11. Rozporządzenie wydane przez Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. dotyczące ogólnych 
warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i inżynierów budownictwa (Dz.U. 
Nr 220, poz. 2174). 
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B. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
 
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem pomieszczeń biurowych, 
sali wykładowej i węzła sanitarnego na parterze w budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. 
 
1.1. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
- przebicie otworów w ścianach działowych i konstrukcyjnych w celu przeprowadzenia 
instalacji wewnętrznych, 
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami, poszerzenia otworów drzwiowych, 
- wymiana stolarki okiennej 
- wymiana posadzek 
- demontaż ścian działowych w sanitariatach, 
- demontaż podłogi podniesionej i okna w ścianie działowej w pomieszczeniu biurowym 
- demontaż krat okiennych, sufitów podwieszonych, białego montażu, instalacji wewnętrznych, 
 
2. Materiały 
Nie dotyczy w/w robót. 
 
3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  
Jednak w przypadku rozbiórek, wykonywania robót w ścianach zewnętrznych, należy otwory 
(przebicia) wykonywać od zewnątrz ręcznie. (dot. wykonania otworów w ścianie szczytowej 
budynku pod przeprowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej). 
 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Podstemplowanie powinno zapewniać sztywność oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Podstemplowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 
montaż i demontaż. Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie gruzu. Prace rozbiórkowe należy 
prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi nie powodujących drgań. Materiały posegregować i 
odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną 
zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i 
składować. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
 
6. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót częściowych. 
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II. ROBOTY MUROWE  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych związanych z remontem pomieszczeń biurowych, sali 
wykładowej i węzła sanitarnego na parterze w budynku nr 9 na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zamurowań wewnętrznych obiektu. Wykonanie zamurowań wskazanych w 
projekcie otworów drzwiowych, projektowane zamurowania wykonać z cegły pełnej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2. - cegła pełna 10MPa 
 - zaprawa cementowo - wapienna  
 - cement portlandzki  
 - piasek do zapraw 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry, nienaruszony stan techniczny. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne: 
Zamurowania wykonywać na pełną spoinę poziomą przy użyciu zaprawy cementowo-
wapiennej. 
Połączenia z istniejącymi ścianami wykonać z zastosowaniem systemowych łączników 
metalowych lub strzępi zazębionych. Cegły układane na zaprawie winny być wolne od kurzu i 
różnych zanieczyszczeń. 
Nie dopuszcza się stosowania cegieł kilku rodzajów. Spoiny dokładnie wypełnić zaprawą o 
grubości 10mm, należy wykonać je starannie i wypełnić do lica muru, wklęsłe. Usuwać na 
bieżąco nadmiar zaprawy i oczyszczać lico cegieł. 
 
6. Kontrola jako ści 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
zawartość margla. 
 
6.2. Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru częściowego poszczególnych etapów, 
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e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. II. ROBOTY 
MUROWE i odebrane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z punktem 10.1. A. WYMAGANIA 
OGÓLNE. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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III. ŚCIANKI LEKKIE I SUFITY PODWIESZONE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek lekkich i sufitów podwieszanych związanych z remontem 
pomieszczeń biurowych, sali wykładowej i węzła sanitarnego na parterze w budynku nr 9 na 
terenie  Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścianek lekkich i sufitów podwieszanych. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Sufity podwieszane - pomieszczenia mokre 
Sufit podwieszany - składający się z płyt gipsowo-kartonowych z przeznaczeniem do 
pomieszczeń mokrych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60. 
 
2.2 Sufity podwieszane - pozostałe pomieszczenia 
Sufit podwieszany - składający się z płyt wypełniających z prasowanej skalnej wełny 
mineralnej bez dodatków organicznych; kolor biały ;w module 600x600; płyty symetryczne, 
demontowalne do dołu, płyty stabilne wymiarowo o odporności do 100% wilgotności 
względnej. Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501_1 - Euro klasa A1 ; płyta zmywalna, klasa 
czystości ISO 5. 
Konstrukcja nośna składająca się z profili T24 nośnych wysokości 38mm oraz poprzeczek 
wysokości 38mm wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą blachą z 
powłoką lakierniczą w kolorze białym. Profile poprzeczne o unikalnej konstrukcji połączenia z 
profilem nośnym w postaci noska z klipsem oraz nakładką stopki profila o dł. 9mm, 
wytłoczonego jako jeden element w środniku profilu. Klips pozwala na bardzo prosty i łatwy 
montaż i demontaż profilu poprzecznego z gniazda w profilu nośnym a specjalna konstrukcja 
nakładki zapewnia pełną stabilność poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skręceniem. 
Rozwiązanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE 
parametrach: reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1, odporności na korozję - 
Klasa trwałości B, Nośności 9,9kg/m2 w klasie ugięcia 1 przy standardowym rozstawie 
wieszaków 120x120cm. 
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2.3.Ścianki lekkie 
2.3.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, wodoodporne w pomieszczeniach mokrych gr. 12,5 
mm – wg BN-86/6743-02 
2.3.2. Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997 
2.3.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. 
odpowiedniej aprobaty technicznej 
2.3.4. Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.3.5. Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn. 
2.3.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102 
2.3.7. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250 
 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze 
Rzeczypospolitej 
Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 
zharmonizowanych. 
Konstrukcje sufitów podwieszonych należy wykonać jedynie z materiałów dopuszczonych do 
obrotu (na podstawie świadectwa zgodności z norma i aprobata techniczna). 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ściany lekkie 
 
Wytyczanie ściany 
Przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając 
ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i 
łaty na otaczające ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 m do  wyznaczania pionu 
należy użyć niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ 
poziomica nie daje dostatecznej dokładności pomiaru.  
 
Profile przyłączeniowe 
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 
elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania 
wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być 
podklejone taśmą uszczelniającą.  
 
Profile słupkowe 
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW 
słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 
rozmieszcza się w odległości 60 cm w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW 
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nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. 
Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). 
Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, 
należy wszystkie profile  przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy 
pierwszym i drugim profilem.  
 
Pokrycie pierwszej strony ściany 
Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. 
Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza 
warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się 
położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą 
kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 
szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w 
drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  
 
Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami 
Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej 
lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć 
ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego 
mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed  osunięciem przez podwieszenie 
na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.  
 
Pokrycie drugiej strony ściany 
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm (lub 
mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany 
było równe odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje 
ostateczną stabilność. W przypadku ścian wysokich (6÷10 m) płytowanie należy prowadzić 
jednocześnie po obu stronach ściany, aby nie uległa ona deformacji podczas montażu. Jeżeli 
wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić 
naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
 
UWAGA : należy bezwzględnie stosować się do wskazówek producenta systemu aby 
zachować wszelkie właściwości ścian. 

 
5.2. Wykonywanie sufitów podwieszonych 
 
Montaż sufitów należy rozpocząć od wyznaczenia linii podwieszenia sufitu na obwodzie 
pomieszczenia. Zaznaczyć docelowy poziom sufitu, dokładnie wypoziomowany, aby 
płaszczyzna sufitu była równa. Konstrukcja nośna sufitu powinna być oparta o profilu T24. Po 
wypoziomowaniu należy montować profile przyścienne, których poziom stanowi odniesienie do 
montażu pozostałych elementów konstrukcji. Następnie należy montować profile główne, 
równolegle względem siebie ( z reguły w rozstawie co 1200 mm), należy je montować 
prostopadle w kierunku okien. Profile długie poprzeczne (1200 mm) z reguły rozmieszczane 
osiowo, co 600 mm. Profile krótkie poprzeczne (600 mm) również z reguły rozmieszczane 
osiowo, co 600 mm. Po zamontowaniu konstrukcji, można przystąpić do układania płyt sufitu 
modułowego. W pierwszej kolejności należy układać pełnowymiarowe moduły 60x60, 
elementem końcowym instalacji sufitu jest montaż odpowiednio dociętych płyt przy ścianach i 
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narożnikach. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Złącza płyt należy okleić taśmą papierową 
perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 
Montaż płyt wypełniających można rozpocząć po wykonaniu rusztu systemowego z konstrukcji 
stalowej. Ilość i rozstaw łączników – wg instrukcji dostawcy systemu.  
 
6. Kontrola jako ści 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 
projektem technicznym i zamówieniem, 
b) 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, 
c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm, 
e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6. Obmiar robót  
 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 sufitu i ściany. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
7. Odbiór robót 
 
Ścianki lekkie i sufity podwieszone wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- stanu podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- jakości i dokładności wykonania stelaży, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować 
sprawdzenie: 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach 
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
- grubości tynku, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
Odbiór  następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza.  
 
8. Podstawa płatno ści 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. III. ŚCIANKI 
LEKKIE I SUFITY PODWIESZONE i odebrane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z punktem 
10.1. A. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
 
9. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 13964:2005 Sufity Podwieszane 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe 
PN-EN 520+A1:2010  Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań; 
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania 
z płytami gipsowo--kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań; 
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania 
i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 
PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 
wymagania i metody badań; 
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IV.TYNKI I PŁYTKI CERAMICZNE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru uzupełnień tynków wewnętrznych związanych z remontem pomieszczeń 
biurowych, sali wykładowej i węzła sanitarnego na parterze w budynku nr 9 na terenie  
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie uzupełnień tynków wewnętrznych projektowanej części obiektu. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
a) nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
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jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania uzupełnień tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Uszkodzone tynki, nadające się do wymiany należy skuć po czym oczyścić podłoże i nałożyć 
nowy tynk cementowo-wapienny.  
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonanie gładzi gipsowych 
Na wszystkie ściany przed rozpoczęciem malowania należy nanieść 3mm warstwę gładzi 
gipsowych, w celu wyrównania powierzchni ścian. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy tynku, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy tynku.  
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Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nienarażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. - Okładziny ceramiczne powinny być 
mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego 
podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych. 
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2- 3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 
5 lub 3. 
- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
5. Kryteria oceny jako ści i odbioru 
 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6. Kontrola jako ści 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
- W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym. 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
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8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków roztworów soli, przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków 
na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża. 
 
8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. IV. TYNKI i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z punktem 10.1. A. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 
kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania 
i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 
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V. POSADZKI 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek związanych z remontem pomieszczeń biurowych, sali 
wykładowej i węzła sanitarnego na parterze w budynku nr 9 na terenie  Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Rodzaje posadzek w poszczególnych pomieszczeniach podane są w projekcie 
architektonicznym remontu pomieszczeń biurowych, sali wykładowej i zaplecza sanitarnego. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki,  wykonane z cienkiej warstwy wylewki 
samopoziomującej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
Posadzki właściwe. 
Posadzka z wykładzin rulonowych. 
Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych, gresowych z cokolikami luzem ułożonych na 
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 
płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem 
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych luzem, ułożonych na zaprawie cementowej marki 
8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i 
umyciem powierzchni. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Zaprawa samopoziomująca 
 
2.2. Wykładzina homogeniczna 
Wykładzinę homogeniczną ułożyć we wskazanych pomieszczeniach w projekcie 
architektonicznym, należy ją wywinąć na ścianę na wysokość 10 cm. Wykładzinę układać 
zgodnie z instrukcją producenta.  Z zastosowaniem środków klejących i gruntujących. Sznury 
spawalnicze w kolorze posadzki. 



 

 

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 
NIP: 967-125-78-54, Regon: 340274205, Sąd Rejonowy, Krajowy Rejestr Sądowy - Nr 0000273617 29 

 
 
2.3. Wykładzina dywanowa 
Wykładzinę dywanową ułożyć we wskazanych pomieszczeniach w projekcie 
architektonicznym, należy ją wywinąć na ścianę na wysokość 10 cm. Wykładzinę układać 
zgodnie z instrukcją producenta, z zastosowaniem środków klejących i gruntujących. 
 
2.4. Płytki gresowe barwione w masie, naturalna (satyna). Płytki o nasiąkliwości mniejszej niż 
0,5%, o współczynniku antypoślizgowości min. R9. 
Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych, 
murowych na danym obszarze robót, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac 
instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża 
zgodnie z ich rodzajem. Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy wyrównawczej 
samopoziomującej należy usunąć kruche lub spękane (uszkodzone) fragmenty podłoża. 
Szczeliny, ubytki w podłoży należy wypełnić , zaszpachlować zaprawą do napraw polecaną 
przez producenta. Po przygotowaniu podłoża należy nanieść na nie preparat gruntujący. 
Zaprawę na oczyszczone podłoże wylewa się pasami.  
Przed wykonaniem pokryć należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu 
(w kierunku kratek ściekowych). 
Nie należy wykonywać spadków przez zwiększanie lub zmniejszanie wymaganej grubości 
materiału podkładowego i gruntującego. 
Wykonanie omawianych robót etapami wygląda następująco: 
- prace rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu po rozbiórce (podłogi), 
- oczyszczenie oraz naprawa starego podłoża podposadzkowego, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę, 
- wykonanie posadzek materiałem wykańczającym według projektu architektury, 
- uporządkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robót. 
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Inne zalecenia wykonawcze: 
Góra posadzek powinna znajdować się na jednakowym poziomie z posadzkami sąsiednich 
pomieszczeń. 
Połączenia posadzek powinno być wykonane w sposób, umożliwiający jego mycie i 
dezynfekcję. 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
odtłuszczone wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
- Szczeliny, pęknięcia lub dziury należy wypełnić specjalną zaprawą do napraw 
- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem. 
- Na przygotowane oczyszczone i uzupełnione podłoże należy nałożyć co najmniej dwie 
warstwy preparatu gruntującego 
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne (między pomieszczeniami). 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 
3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
- Po rozprowadzeniu wylewki należy ją odpowietrzyć przy pomocy wałka kolczastego,  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia. 
 
5.2. Wykonywanie posadzki homogenicznej, dywanowej 
Do wykonywania posadzek z wykładzin homogenicznych można przystąpić po całkowitym 
ukończeniu  robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. 
Podłoże powinno być równe i poziome, maksymalna odchyłka od prostolinijności nie może 
przekraczać 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek powinna spełniać następujące warunki : 
 - temperatura otoczenia 17 - 25 oC 
 - temperatura podłoża 15 - 22 oC 
 - względna wilgotność powietrza max 75% 
powinny być one zapewnione co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie 
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
Wykładziny homogeniczne i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą 
układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie 
tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 
Arkusze należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Płytki i arkusze należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy. 
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Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 
Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, Odchylenie spoiny 
od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w 
pomieszczeniu. 
 
6. Kontrola jako ści 
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji. 
 
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje poszczególne etapy wspomniane wyżej: 
- prace rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu po rozbiórce (podłogi), 
- oczyszczenie oraz naprawa starego podłoża podposadzkowego, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę, 
- wykonanie posadzek materiałem wykańczającym według projektu architektury, 
- uporządkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robót. 
Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru : 
- w odniesieniu do prac częściowych, 
- w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót – kontrola końcowa. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
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8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub 
listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. V. POSADZKI i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z punktem 10.1. A. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z poli (chlorku winylu) 
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VI. STOLARKA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej związanych z remontem pomieszczeń 
biurowych, sali wykładowej i węzła sanitarnego na parterze w budynku nr 9 na terenie  
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej. W skład tych robót wchodzą: okna, 
drzwi.  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki okiennej budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.  
W stosunku do niektórych, określonych w projekcie architektonicznym drzwi, powinny być 
stosowane gatunki drewna egzotycznego.  
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10–16%. 
 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Należy impregnować: elementy drzwi, okna, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB 



 

 

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 
NIP: 967-125-78-54, Regon: 340274205, Sąd Rejonowy, Krajowy Rejestr Sądowy - Nr 0000273617 34 

2.3.3. środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny. 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów 
od strony pomieszczenia. 
 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 
użytego do gruntowania. 
 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg BN-71/6113-46  
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 
ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-76/6115-38. 
 
2.6. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej 
lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta. 
Do zakrycia szczelin i styków stolarki i ościeży należy zastosować listwy drewniane. 
Podział przeszkleń opracowano w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
przedstawiono w wytycznych konserwatorskich. 
Zamówienia stolarki dokonać po dokładnym pomiarze otworów na budowie. Zaleca się 
dokonanie pomiarów i montaże pod nadzorem przedstawiciela producenta.  
Parapety: 
wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków 
dezynfekcyjnych i  łatwe do czyszczenia.  
Parapety wewnętrzne z konglomeratu, natomiast podokienniki zewnętrzne wykonane z blachy 
ocynkowanej powlekanej, grubości 0,6 mm. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
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4. Transport 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.2. Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 
ościeżu. 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie okien 
-Wg wytycznych producenta 
-Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
-Ustawienie naświetla należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
-Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
-Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
-Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
-Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. Kontrola jako ści 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
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6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. VI. STOLARKA i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z punktem 10.1 A WYMAGANIA OGÓLNE 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
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VII. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z remontem pomieszczeń biurowych, sali 
wykładowej i węzła sanitarnego na parterze w budynku nr 9 na terenie  Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich. Zakres obejmuje malowanie powierzchni wewnętrznych 
ścian i stropów oraz zewnętrznych fragmentów otworów okiennych, po demontażu krat i 
wymianie stolarki okiennej. 
 
1.2. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Farby lateksowe. 
2.1.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W 
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 
malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z 
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wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót 
elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Wykonywania powłok malarskich 
5.2.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
5.2.2. Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
5.2.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6. Kontrola jako ści 
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoża, czystości. Sprawdzenie 
wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej 
niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze 
wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
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7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania.  
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
9. Podstawa płatno ści 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. VII. ROBOTY 
MALARSKIE i odebrane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z punktem 10.1. A. WYMAGANIA 
OGÓLNE. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
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VIII. ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji związanych z remontem pomieszczeń biurowych, sali wykładowej i 
węzła sanitarnego na parterze w budynku nr 9 na terenie  Akademii Marynarki Wojennej w 
Gdyni. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, dźwiękowej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
Wełna mineralna, folia w płynie powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Zgodnie z wytycznymi producenta.  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
Folie w płynie należy nanieść na przygotowane i wyrównane posadzki w pomieszczeniach 
sanitarnych z wywinięciem na ścianę na wysokość 10cm. 
Pierwszą warstwę nakłada się w dowolnym kierunku natomiast drugą w kierunku prostopadłym 
do pierwszej po jej wyschnięciu. 
5.2. Materiały izolacyjne - Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
5.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy. 
Odbiory częściowe (międzyfazowe) polegają na kontroli 
- jakości materiałów - ocena ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczna, 
- podkładu pod izolację – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości, poprawności 
zagruntowania, 
- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) – obejmuje sprawdzenie 
ciągłości warstwy, równości, sklejeń i zakładów, 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem i 
stwierdzeniu występowania ewentualnych uszkodzeń. Roboty podlegają zasadom odbioru 
częściowego.  
 
9. Podstawa płatno ści 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. VIII. ROBOTY 
IZOLACYJNE i odebrane przez Inspektora Nadzoru zgodnie z punktem 10.1. A. WYMAGANIA 
OGÓLNE. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 14891 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki 
ceramiczne mocowane klejami. 
PN-EN 13162 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej  
produkowane fabrycznie. 
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