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ZAKRES   ROBÓT OBJĘTYCH   ZAMÓWIENIEM 
wg WSPÓLNEGO   SŁ OWNIKA ZAMÓWIE Ń CPV: 

 
 
 

1-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – 45400000-1 

2-Roboty rozbiórkowe - 45110000-1 

3-.Betonowanie  - 45262300-4 

4-Roboty murarskie - 45262500-6 

5-Roboty malarskie - 45442100-8 

6-Tynkowanie – 45410000-4 

7-Kładzenie glazury - 45431200-9 

8-Kładzenie terakoty - 45431100-8 

9-.Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45421000-4 

10-Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne – 45330000-9 

11- Roboty instalacyjne elektryczne – 45310000-3 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest remont siedziby CKP w Szydłowcu na potrzeby nowo 

utworzonych placówek oświatowych tj. Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w tym: likwidacja barier 

architektonicznych.. Remont polegać będzie na wykonaniu robót remontowych  

w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem co 

do zakresu i technologii robót.  

Wizja lokalna i inwentaryzacja . 

 

 

 

 

 

 



 

3. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE  

    BUDOWLANO- INSTALACYJNE 
 

 3.1. Sala sportowo-rewalidacyjna – Nr 9 

Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych 

 - rozbiórka posadzki z kostki klinkierowej oraz posadzki cementowej 

 - rozbiórka podłoża z betonu gr. 10cm 

 - rozbiórka  podłoża z piasku gr. 10cm 

 - wykucie z muru ościeżnic stalowych 

 - wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  

 - demontaż instalacji i osprzętu wentylacji mechanicznej 

 Zakres robót budowlanych remontowych 

 - Wykonanie podłoży z piasku gr. 10cm 

 - wykonanie podkładu z styrobetonu gr 10cm 

 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy 

 - wykonanie izolacji termicznych ze styropianu EPS 200 036 gr 10 cm 

 - wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej gr. 5cm wzmocnionej  

   siatką stalową 

 - zeskrobanie starych powłok malarskich, tapet  wraz z przetarciem tynków 

 - wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny z PCV 

- wykonanie posadzek z wykładziny PCV sportowej g. 8,3mm  OMNISPORTS            

EXCEL 

- malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną zmywalną wraz z przygotowaniem 

powierzchni 

 - montaż ościeżnicy drewnianej oraz skrzydła drzwiowego drewnianego o wym. 

              1,00x2,10 

 - Montaż i wykonanie osłon grzejnikowych zintegrowanych z parapetem okiennym 

 - montaż osłon na okna z siatki polipropylenowej 

 - oczyszczenie, odtłuszczenie i malowanie farbami przeciwkorozyjnymi elementów  

              metalowych 

 

 

 



 

 3.2. Pracownia informatyczno-biurowa – Nr 6 

 

Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych 

 - rozbiórka posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych i z płytek 

 - wykucie z muru ościeżnic stalowych 

 - wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  

 - wykucie otworów w ścianach na otwory drzwiowe 

 Zakres robót budowlanych i instalacyjnych remontowych 

 - wykonanie uzupełnień warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej  

 - zeskrobanie starych powłok malarskich   

 - wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny z PCV 

 - wykonanie posadzek z wykładziny PCV antystatycznych 

 - malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 

 - montaż ościeżnicy drewnianej oraz skrzydła drzwiowego płytowego o wym. 

              1,00x2,10 

 - Montaż i wykonanie osłon grzejnikowych zintegrowanych z parapetem okiennym 

 - wykonanie instalacji sieciowej komputerowej dla 6 –ciu stanowisk 

 - wykonanie instalacji wentylacji 

 

 

 3.3. Pracownia gospodarstwa domowego – Nr 16 

Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych 

 - rozbiórka posadzki z desek drewnianych na gwoździe oraz posadzki cementowej 

 - rozbiórka podłoża z betonu gr. 15cm 

 - rozbiórka  podłoża z piasku gr. 10cm 

 - wykucie z muru ościeżnic drewnianych 

 - wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  

 - demontaż grzejnika c.o. 

 - demontaż rur i zaworów 

 Zakres robót budowlanych i instalacyjnych remontowych 

 - Wykonanie podłoży z piasku gr. 10cm 

 - wykonanie podkładu z  styrobetonu gr. 10cm 

 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy 



 - wykonanie izolacji termicznych ze styropianu EPS 200 036 gr10 cm 

 - wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej gr. 5cm wzmocnionej  

   siatką stalową 

 - zeskrobanie starych powłok malarskich, tapet  wraz z przetarciem tynków  

                 i uzupełnieniem tynków wewnętrznych 

 - wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny z PCV 

 - wykonanie posadzek z wykładziny PCV IQ TORO SC 

 - malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 

 - montaż ościeżnicy drewnianej oraz skrzydła drzwiowego drewnianego o wym. 

              1,00x2,10 

 - Montaż i wykonanie osłon grzejnikowych zintegrowanych z parapetem okiennym 

 - wykonanie nowej ściany z cegły  gr.25cm wraz tynkiem kat. III 

 - montaż kratek wentylacyjnych 

 - uzupełnienie ścianek działowych gr. 12cm z cegły dziurawki 

 - licowanie ścian płytkami glazurowanymi 

 - dostawa i montaż blatu kuchennego z zamontowanym zlewem dwukomorowym 

 - dostawa i montaż grzejników c.o 

 - j.w. lecz zaworów i baterii 

  

  

 3.4. Sala  Nr 15 – dzielona na gabinety 

Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych 

 - rozbiórka posadzki z desek drewnianych na gwoździe oraz posadzki cementowej 

 - rozbiórka podłoża z betonu gr. 15cm 

 - rozbiórka  podłoża z piasku gr. 10cm 

 - wykucie z muru ościeżnic drewnianych 

 - wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  

 Zakres robót budowlanych remontowych 

 - Wykonanie podłoży z piasku gr. 10cm 

 - wykonanie podkładu z  styrobetonu gr. 10cm 

 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy 

 - wykonanie izolacji termicznych ze styropianu EPS 200 036 gr10 cm 

 - wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej gr. 5cm wzmocnionej  

   siatką stalową 



 - zeskrobanie starych powłok malarskich, tapet  wraz z przetarciem tynków  

                 i uzupełnieniem tynków wewnętrznych 

 - wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny z PCV 

 - wykonanie posadzek z wykładziny PCV IQ TORO SC 

 - malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 

 - montaż ościeżnicy drewnianej oraz skrzydła drzwiowego drewnianego o wym. 

              1,00x2,10 szt. 2 

 - Montaż i wykonanie osłon grzejnikowych zintegrowanych z parapetem okiennym 

 - sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z ich odgruzowaniem  

 - wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie stalowym 

 - montaż kratek wentylacyjnych 

 - wykonanie nowych nadproży nad drzwiami z dwuteowników stalowych   

  

 

 3.5. Łazienka – Nr 17 

Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych 

 - rozbiórka okładziny z płytek glazurowanych 

 - rozbiórka ścianek działowych z cegły 

 - rozbiórka  posadzek cementowych 

 - wykucie z muru ościeżnic drewnianych 

 - wykucie otworów w ścianach na drzwi 

 - wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  

 Zakres robót budowlanych i instalacyjnych remontowych 

 - wykonanie ścianek działowych z cegły gr. 12cm wraz z nowymi tynkami  kat. III 

 - zeskrobanie starych powłok malarskich,  

 - wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki 

 - wykonanie izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych, folii  oraz termicznych  

   ze styropianu gr. 5cm EPS 200 036 

- gruntowanie podłoży i posadzek 

 - wykonanie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych 30x30 gat.I 

 - wykonanie okładzin z płyt g-k na rusztach stalowych 

 - licowanie ścian płytkami glazurowanymi do wys. 2,20m 

 - dostawa i montaż okleiny z  mlecznej folii na oknach w łazience 

 - montaż podejść i odejść pod urządzenia sanitarne 



 - izolacje rurociągów wody ciepłej 

-j.w  lecz uchwytów dla osób niepełnosprawnych – naścienne dł. 60cm szt.6, przy 

muszlach sedesowych obustronne składane szt.6 

 -j.w. lecz urządzeń i armatury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych – umywalki –  

              szt.3,  muszle sedesowe  - szt.2. siedzisko pod natrysk 

 - malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 

 - montaż ościeżnicy drewnianej oraz skrzydła drzwiowego drewnianego o wym. 

              1,00x2,10 szt.2 

 - dostawa i montaż lustra o wym, 2,30x0,90m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kompleksowym wykonaniem robót 
budowlanych i instalacyjnych jak w pkt. 1 specyfikacji. 

 
 
Zakres stosowania OST. 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu wymienionych robót. 
 
 Zakres robót objętych OST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych 
asortymentów robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową. 
 
- Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
oraz dziennik budowy i SST. 
 
- Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
 
- Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 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 warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu 



budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
- Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie 
trwania realizacji trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznych robót. 
Zabezpieczenia odbywa się przez: 
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
- oznaczenie przejść, 
- oznakowanie terenu budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
- 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 kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 
- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
- Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowany w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
- Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
 
- Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 



 
- Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
 
Materiały. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.   
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, jeśli wymagać będzie 
tego Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i  w SST, a także w normach i wytycznych. 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 będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Kontrola jako ści robót. 
 
Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem ii wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym 
procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
 
Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. 
 
Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty badań pokrywa 
Wykonawca. 
 
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 



 Wyrób budowlany musi być oznakowany: 
   CE / system europejski, albo 
   Znakiem budowlanym / system krajowy /. 
   Certyfikaty i deklaracje. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
tylko te materiały, które posiadają w/w oznaczenia. 
 
 
 
Dokumenty budowy. 
 
Dokumenty budowy to: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
- inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń. 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Odbiór robót. 
 
Rodzaje obiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót – roboty 
zanikające. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
Odbiór ostateczny robót. 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 



z dokumentacja projektową i SST. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół 
ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
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 pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu a 
uwzględnieniem zasady opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót’’. 
 
 

ZOLACJE 
 

PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem tej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych. 
Obejmujący następujący zakres: 
 
- Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe z papy na lepiku 
- Izolacje podposadzkowe z folii 
Poziome - styropian gr. 10cm EPS 200036. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wymagania ogólne wg OST 
a) Abizol R i P lub równoważny 
b) Papy asfaltowe na tekturze budowlanej podkładowa P/400/1200 
c) Folia PE polietylenowa izolacyjna gr. 0,2mm. 
d) Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm poziome np. EPS 
200036 lub równoważne (wytrzymałość na ściskanie 300kN/m2, nasiąkliwość dyfuzyjna 
0,3% objętościowo). W ścianach warstwowych styropian EPS 70 gr. 8cm. 
 
3.SPRZĘT  
Wymagania ogólne wg OST. 
 
4. TRANSPORT  
Wymagania ogólne wg OST. 
Transport i składowanie papy asfaltowej - rolki papy należy przechowywać w 
pomieszczeniu chroniącym je przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, z  
dala 



od grzejników, (co najmniej 120 cm). Rolki należy układać na równym podłożu, w pozycji 
stojącej, w jednej warstwie. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa pożarowego 
budynki magazynowe powinny odpowiadać co najmniej klasie D bezpieczeństwa 
pożarowego oraz, (e w pobliżu materiałów bitumicznych nie należy składować materiałów 
łatwopalnych. Papę można przewozić dowolnymi środkami transportu, ale w sposób 
zabezpieczający ją przed wpływami atmosferycznymi. Rolki powinny być ułożone w 
pozycji stojącej, w jednej warstwie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i 
uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy. Warunki dostawy, transport i składowanie 
emulsji asfaltowej - wg PN-B-24002. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do ułożenia izolacji oczyścić podłoże i ocenić jego stan. Ubytki, 
głębokie rysy uzupełnić. Należy również dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów kanalizacyjnych, wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych izolacji. Zakład warstw wykonać zgodnie 
z kierunkiem spływu wody. 
Podłoża betonowe i wylewki z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed 
ułożeniem papy wilgotność mniejszą niż 6%. Izolacje cieplne zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem. 
 
a) Roztwór rozprowadzić równomiernie po powierzchni izolowanej - gruntowanie, 
dwie warstwy (abizol 2R+P) lub równoważny. 
 
b) Papę ułożyć na wyrównanym podłożu łączyć na zakład na ławie fundamentowej. 
Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, 
odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym 
niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45stopni na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm 
od krawędzi. W przypadku powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych 
spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być nie mniejsze niż 1,5%. 
Podkład betonowy pod izolację z papy powinien być zagruntowany środkiem gruntującym. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
+5 C. Papę układa się metodą przyklejenia na gorąco lepikiem asfaltowym. Papę należy 
układać na zakład, zarówno wzdłuż długości, jak i wzdłuż szerokości papy. Zakłady te 
powinny wynosić ok. 10cm. Roboty należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5 C. 
Podczas klejenia papy należy przestrzegać zasad podanych przez producenta papy. 
 
c) Izolacje z folii polietylenowej należy ułożyć na zakład z wywinięciem na ściany 
pionowo. Pasy folii należy łączyć ze sobą przez zgrzewanie. 
 
d) Płyty styropianowe układa się „na sucho”, na równe, suche i czyste podłoże. Płyty układa 
się tak, aby do siebie przylegały, a złącza były przesunięte względem siebie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
Wymagania ogólne wg OST 
Kontroli podlega: 
a)jakość wykonania izolacji powłokowej, ilość warstw, grubość warstw, dokładność ułożenia 
b)jakość podłoża, materiałów, sposób ułożenia papy (izolacja pozioma) 



c)jakość podłoża, materiałów, sposób ułożenia papy, wywinięcia, styki 
d)jakość podłoża, materiałów, sposób ułożenia folii, wywinięcia, styki 
e)jakość podłoża, materiałów, sposób ułożenia styropianu, styki 
f) jakość materiałów, sposób ułożenia, szczelność. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg OST. 
Ilości wbudowanych elementów określane w jednostkach kosztorysowych i przedmiarowych 
- m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania ogólne wg OST. 
Odbiór przeprowadzić przed zakryciem robót. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne wg OST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wymagania ogólne wg OST. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-89/B-27617/71 Papa asfaltowa na teksturze budowlanej. 
 
 

PODŁOŻA I POSADZKI 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży i posadzek. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Podłoża z styrobetonu 
- Warstwa wyrównawcza grubości 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 
8MPa , z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża , ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
 
Posadzki właściwe. 
- Posadzka jedno- lub dwubarwna (uzgodnić kolorystykę z Inwestorem) 
z płytek podłogowych ceramicznych gresowych antypoślizgowych z cokolikami luzem 



ułożonych na gotowej zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem środkiem gruntującym, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie klejowej oraz 
wypełnieniem spoin zaprawą do spoinowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
- Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 
15x15 cm, ułożonych na zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie klejowej oraz wypełnieniem spoin 
gotową zaprawą do spoinowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
-Posadzka PCV wykładzina rulonowa nawierzchnia sportowa omnisports Excel , 
wielowarstwowa wykładzina z polichlorku winylu zabezpieczona poliuretanem Topclean XP 
protection, grubości 8,3 mm grubość warstwy użytkowej 0,8 mm pomieszczenie Sali 
sportowo rewalidacyjnej 
- Posadzka PCV przewodząca homogeniczna wykładzina winylowa wzmocniona 
poliuretanem przewodzącym IQ PUR –pomieszczenie Sali informatyczno biurowej  
-Posadzka PCV wykładzina rulonowa homogeniczna winylowa o zwiększonej odporności na 
rozwój bakterii ISO 846:Part C- Pracownia gospodarstwa domowego 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST 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, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 ) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę z sieci wodociągowej czy 
innego źródła. 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 przedmiotowej, a w 
szczególności : 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a w mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1, mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
2.3. Wyroby terakotowe- gresowe 
Płytki podłogowe ceramiczne gresy.  
 
Właściwości płytek podłogowych : 
antypoślizgowe 
- barwa : wg wzorca producenta nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 25% wytrzymałości 
na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
- ługoodporność <90% 
 



Dopuszczalne odchyłki wymiarowe : 
-długość i szeroko)ść : ±1,5 mm 
grubość : ±0,5 mm 
krzywizna : 1,0 mm b 
 
Gresy - wymagania 
dodatkowe : 
- twardość wg skali Mahsa 8 
ścieralność-V klasa ścieralności 
antypoślizgowe. 
 
Materiały pomocnicze : 
Do mocowania płytek można stosować gotowe zaprawy klejowe. 
Do wypełniania spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: zaprawa gotowa barwiona do 
spoinowania. 
 
Pakowanie : 
7Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m plytek. 
Na opakowaniu umieszcza się : 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „ Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie świadectwem ITB nr...”. 
 
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. SRZĘT 
Roboty można wykonywać 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 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.  
*Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymagana wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna 



być mniejsza niż: na ściskanie -12MPa, na zginanie -3 MPa. 
* Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy. 
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 
ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5ºC. 
* Zaprawę cementową – należy wykonywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
* Ilo ść spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3 . 
* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowanie 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem. 
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu Nie powinna wykazywać prześwitów większych 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. 
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
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 ). 
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  
(cieplnych, wilgotnościowych ). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
 Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót jest m . Ilość robót określa się na podstawie projektu i 

przedmiaru robót dla wykonania kosztorysu ofertowego. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
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. 
 
7.1. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 



odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ). 
 
7.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
do dziennika budowy. 
 
7.3. Odbiór powinien obejmować : 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki ; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą poziomnicy (łaty 
aluminiowej) drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, szerokości spoin - za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokolików lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 PNEN197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-10100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział i określenia. 
PNEN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. 
 

 
ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 .Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót murarskich ścianek działowych).  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacja 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót murarskich. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 



dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
 
2. MATERIAŁY 
Ścianki murowane 
 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
2.1.1. Bloczki z betonu komórkowego gr. 12cm odm. 700 lub cegła drążona wypalana z gliny 
- dziurawka - wg PN-74/B-12002 
2.2. Badania materiałów 
Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie sprawdzenia 
przedłożonych świadectw lub certyfikatów zgodności z odpowiednimi normami i 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego 
dla danego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami 
producenta materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty murowe z cegły 
5.1.1. Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją  techniczną 
uwzględniającą, wymagania norm. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji 
technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru (Inżynierem) oraz udokumentowane zapisem w 
dzienniku budowy. 
5.1.2. Ścianki działowe o grubości 1/2 cegły należy murować na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 50, przy czym rozpiętości powyżej 5 m albo przy wysokości większej niż 
2,5 m należy w co czwartej spoinie poziomej układać zbrojenie z bednarki lub prętów 
okrągłych. Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi 
zazębionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach nośnych na głębokość co najmniej 7 
cm. Poduszek betonowych lub żelbetowych. 
5.1.3. Ościeżnice drzwiowe w ściankach działowych powinny być osadzone w trakcie 
murowania przez wpuszczenie płytek w wycięcie ościeżnic oraz powiązanie z kotwami z 
bednarki , przybitymi do ościeżnicy gwoździami lub przyspawanymi w przypadku 
ościeżnic stalowych, drugim końcem wpuszczonymi w spoinę muru w odstępach 75-80 
cm na długość około 30 cm. 
5.1.4. Wymiary otworów drzwiowych określone są projektem. Największe dopuszczalne 
odchyłki od projektowanych wymiarów otworów nie mogą przekraczać ± 10 mm. Jezeli 
projekt przewiduje usytuowanie otworów na jednym poziomie, to największe dopuszczalne 
odchyłki od projektowanego poziomu należy przyjmować wg punktu 2.3.9. PN-68/B-10024. 
5.1.5. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie były zbliżone do płaszczyzn 
pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni były w przybliżeniu 
liniami prostymi. Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować wg punktu 2.3.9. PN-68/B- 
10024. 
 
 



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. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m dla ścian i ścianek działowych . Ilość robót określa się na 
podstawie projektu (przedmiaru). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót murarskich powinien obejmować sprawdzenie zgodności z wymaganiami 
odpowiednich norm i z dokumentacją techniczną poprzez porównanie gotowej konstrukcji 
murowej z projektem. 
 
8.2. Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł należy przeprowadzać przez oględziny w 
trakcie robót. 
 
8.3. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać poprzez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie 
przeciętnej grubości cegły oraz ilorazy wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co 
najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w 
podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. 
 
8.4. Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej 
długości 2 m oraz przez pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru 
z dokładnością 1 mm. 
 
8.5. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
 
8.6. Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną 
lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem. 
 
8.7. Sprawdzenie kąta między przecinającymi się powierzchniami muru należy 



przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien 
przekraczać wartości podanych w odpowiednich normach. 
Odbiór gotowych murów następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza. Roboty murarskie powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, roboty murarskie nie powinny być odebrane. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m ścianek działowych wykonanych zgodnie z zamówieniem i 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i 
zasady koordynacji modularnej. 
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Roboty murowe z 
cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty murowe.  
PN-68/B-10020 Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie.  
PN-69/B-10023 Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty murowe. Mury z 
drobnowymiarowych elementów z autokla-wizowanych betonów komórkowych.  
PN-68/b-10024 Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-19701:997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze 
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Cegła pełna wypalana z gliny -zwykła.  
PN-75/B-12001 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. Cegły pełne i bloki 
drążone wapienno-piaskowe. Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana.  
PN-74/B-12002 Cegła kratówka wypalana z gliny. 
PN-75/B-12003 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-71/B-12008 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. Gwoździe budowlane. 
PN-73/B-12011Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i kwadratowym. 
PN-88/H-84020 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-76/B-92325Elementy drobnowymiarowe. Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i 
BN-87/5028-12 rygle. Nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego, odmiany 07. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

STOLARKA DRZWIOWA 
 
 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykonania 
dostawy i montażu stolarki budowlanej  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji 
zadania. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania : 
- dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu budowlanego 
 

UWAGA: Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi należy 
sprawdzić w naturze!!! 

 
2. WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
 
 
 
- DRZWI WEWN ĘTRZNE DREWNIANE 
- obsadzić ościeżnice stalowe i drewniane (3 zawiasy w ościeżnicy) drzwi drewniane płytowe 
wzmocnione  malowane, kompletne w kratki zamki łazienkowe, zamki z wkładką, klamki 
szyldy. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
Wymiary drzwi powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, dla 
umożliwienia: 
- swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i 
ustawienie w pionie, 
- zmiany wymiarów ościeżnicy, „pracy" w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych, 
-. zachowania cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku, 
- wykonania uszczelnień, 
Przy ustalaniu wymiarów należy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeży i 
okien również dopuszczalne odchyłki ościeży takie jak: 
- w ścianach surowych nie otynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla 



wymiarów od 2,5 m do 5,0m, 
- w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej + 5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz 
±10 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm. 
W ościeżach z szerokim węgarkiem i w ścianach przewidzianych do docieplenia należy brać 
pod uwagę ewentualną potrzebę poszerzenia ościeżnicy dodatkowymi elementami, aby 
uniknąć całkowitego zasłonięcia ościeżnicy. Ościeża przygotowane do wbudowania okien i 
drzwi balkonowych powinny odznaczać się dokładnością kształtów i wymiarów, ich 
płaszczyzny powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu. 
Warstwa izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo dochodzić do 
krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w 
ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków 
montażowych. 
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy 
przy stojakach i nadprożu, a w ościeżu z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka. 
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które 
zostaną na stałe. Przy posadowieniu okna na nie przesklepionej warstwie izolacji termicznej 
w ścianach warstwowych podparcie progu powinny stanowić konsole stalowe zamocowane 
do konstrukcyjnej warstwy muru. 
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowania w ościeżu) powinny być 
rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów 
ościeżnic. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy, tuleje 
rozpierane lub specjalne wkręty. 
Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, 
natomiast tuleje rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w 
których ościeżnica jest osadzona w strefie izolacji termicznej. 
Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były 
wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. 
Wszystkie stosowane łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości minimum 1,5 mm, kształt części 
połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Kotwy mocuje się w 
określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w profil lub przykręca 
wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru 
kołkami rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje 
rozpierane wymaga przewiercenia elementów ościeżnic. Przy wierceniu otworów i 
dokręcaniu wkrętów tub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed 
przesunięciem ościeżnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i specjalnych 
wkrętów powinna być tak dobrana, aby uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, 
uzyskać niezbędne ich zagłębienie w ścianie. Wielkość tego zagłębienia zależy od materiału 
ściany i typu zastosowanego łącznika i jest określona przez producenta łączników. 
Orientacyjne, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle 
dziurawce 60 mm. Te same zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru. 
Przy łączeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykające się elementy ościeżnic 
łączy się na wkręty lub śruby w rozstawach jak przy łączeniu z murem. W styki ościeżnic 
powinny być wstawiane łączniki przewidziane do konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu 
zestawów okien z PVC i aluminium o dużych gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z 
wytycznymi producenta łączniki umożliwiające kompensacje rozszerzalności liniowej. 
 
Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem, należy wypełnić 



materiałem uszczelniającym w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjności termicznej i 
akustycznej uwzględniającej: 
- rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy, 
- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnętrznej przed wnikaniem wody z opadów 
atmosferycznych, 
- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnętrznej przed wnikaniem pary wodnej. 
 
Izolację cieplną przy zachowaniu strefowego układu uszczelnień materiałem izolacyjnym 
może być poliuretanowa pianka montażowa, wełna mineralna lub wata szklana. W przypadku 
pianek poliuretanowych montażystom powinny być znane ich właściwości i warunki 
stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów o dużych gabarytach należy 
stosować rozporki zabezpieczające przed wygięciem ramy przez rozprężającą piankę. 
 
Izolację paroszczelną zabezpieczającą przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii 
paroizolacyjnej przyklejanych jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do ościeża lub kitu 
silikonowego ułożonego w szczelinie między krawędzią ościeżnicy a oscieżem. W obu 
przypadkach powinny być spełnione warunki do uzyskania trwałej przyczepności do ramy i 
ościeża. Użycie folii pozwala zabezpieczyć szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem 
należy uszczelniać na podkładzie uzyskanym przez wciśnięcie w szczelinę okrągłego sznura 
np. polietylenu. Grubość warstwy silikonu powinna wynosić około połowy szerokości 
szczelin. Izolacja zewnętrzna zabezpieczająca przed wnikaniem wody z opadów 
atmosferycznych powinna być paroprzepuszczalna (w większym stopniu niż ta od strony 
wewnętrznej) i powinna zabezpieczać przed wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. 
Uszczelnienie może stanowić folia paroprzepuszczalna lub rozprężne taśmy uszczelniające. 
Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewnętrznych od zewnątrz można wykonać 
szczelniejsze wykończenia np. kitem silikonowym. Przy montażu okien i drzwi należy 
stosować się do wymogów określonych przez ich producentów oraz wymagań warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót. 
Następny etap montażu stolarki to montaż dodatkowego wyposażenia jakimi są nawiewniki 
higrosterowalne o parametrach nie niższych niż np. Aereco 20-50 montowane po 1szt. 
 
4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
4.1 Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 
4.2 Wymiary stolarki okiennej i części składowe. 
4.3 Zgodność z dokumentacją techniczną. 
4.4 Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej - osadzenie w 
       płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 
4.5 Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 
4.6 Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych - spadek 
4.6 Dokładności robót szpachlarskich i malarskich. 
4.7 Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
4.8 Zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonania przedmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach 



poszczególnych pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej 
przedmiotem zamówienia.  
 
5.1 Jednostki obmiarowe: 
1 m - powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w ST. 
W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidłowość montażu stolarki okiennej, 
Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z 
wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych 
technicznych. Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu 
ofertowym, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- wykonanie i montaż okien typu PCV rozwierno - uchylnych i drzwi z profili aluminiowych    
oraz drzwi drewnianych zgodnie z załączonymi rysunkami, 
- montaż podokienników zewnętrznych, wewnętrznych, - transport elementów (dostawa 
nowej stolarki, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
7. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach.  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaIzolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaakustyczna elementów budowlanych. Wymagania. PN-EN 20140-3:1999 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaAkustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaakustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaizolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych 
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i  

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od 
dźwięków powietrznych. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe 

PN-82/B-02403 zewnętrzne. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i 
PN-B-05000:1996 transport. 

aaaStolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
PN-B-10085:1988 drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone . Okna i drzwi balkonowe. 
BN-75/7150-03 Metody badań. Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku 
AT-15-3422/98 winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część 
B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i 
elementy ścienne, metalowe”, "ślusarsko-kowalskie elementy 
budowlane” wydanie ITB - 2003 rok. 
 

 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
TYNKI , GŁADZIE GIPSOWE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych oraz gładzi gipsowych budynku 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Kozłowcu na działce nr ew gr. 1067/1; 1070/1 i 1071/1. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Tynki zwykłe i specjalne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną 
ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynków 
zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1. Tynki 
specjalne systemowe - wykonanie zgodne z Instrukcjami Technicznymi producenta danej 
zaprawy czy preparatu. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. i Instrukcjami Technicznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
- z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz 
niezbędne do jego wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST. 
 
 



2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.2. Zaprawy 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Zaprawy tynkarskie specjalistyczne wg aprobaty technicznej i Instrukcji technicznych . 
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby powinny: 
Mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie 
być oznaczone znakowaniem CE. 
Mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien się znajdować 
termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót. 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.4. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
-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 odmiany 1, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno 
być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła 
być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do 
zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy 
cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701.1997 
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 



+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.6. Przyjęcie materiałów na budowie 
Podstawą przyjęcia wyrobów pokrywczych i izolacyjnych na budowę stanowią: 
 • projekt techniczny, dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt 
techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów. Na budowę mogą być przyjęte 
jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według odpowiadających 
parametrów technicznych. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklaracją zgodności 
dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobu. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia ( „aprobata techniczna"). 
Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od 
projektu, 
• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii 
Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu 
tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na 
wodę. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
 BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 



natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2. oraz 
Instrukcjom technicznym zapraw specjalistycznych. 
Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoża, należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 
Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej 
klasy zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej 
(gładzi cementowej). Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 
MPa. Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków 
zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie izolacji. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Grubości tynków w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż +5 °C. 
Robót nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość powłoki, takich jak rosa, wilgoć, niska temperatura. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić zgodność i aktualność 
aprobat technicznych i kart technicznych gotowych mas tynkarsko - izolacyjnych oraz 
wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
,,Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 



akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-707B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
-prawidłowości przygotowania podłoży,  
-przyczepności tynków do podłoża, -grubości tynku,  
-wyglądu powierzchni tynku, 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu i przedmiaru robót przyjętego do 
Zamówienia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
 
8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie 
zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 
kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
8.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 



- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, 
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
-ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Odbiory robót izolacyjnych powinny obejmować odbiory częściowe i końcowy. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
-podłoża (podkładu), 
-dokładności zagruntowania podłoża (zamocowania podkładu z masy wyrównawczej), 
-jakości zastosowanych materiałów. 
 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji, połączenia ich 
z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów przeprowadzić przez oględziny, a 
w przypadkach nasuwających wątpliwości przez pomiar za zgodność z wymaganiami 
ogólnymi wykonania. 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić czy posiadają zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenia 
dokonać zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej OST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
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-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-907B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
PN-B-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane . Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych. 
PN-B-10109: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B- Roboty 
wykończeniowe. Aprobaty i Instrukcje techniczne. 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych  

BUDYNEK CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SZYDŁOWC U 
PARTER REMONT POMIESZCZE Ń NA POTRZEBY SZKÓŁ SPECJALNYCH – 
ETAP I 

  

                    Instalacje elektryczne 

1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych wraz z rozdzielniami o 

napięciu 400/230V. 

  

2. Wymagania ogólne wykonania robót 

  

Należy zapewnić równomierne obciążenie linii zasilających przez 

równomierne przyłączenie odbiorów 1-fazowych 

Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki 

sposób, aby zapewnić łatwy dostęp i zabezpieczyć przed dostępem 

osób niepowołanych, 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych powinno 

zapewnić odpowiednią wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z 

gniazda. 

Puszki należy osadzać na ścianach w sposób trwały przed 

tynkowaniem. Puszki po zamocowaniu należy przykryć pokrywami 

montażowymi. 

Gniazda wtykowe należy instalować w sposób nie kolidujący z 

wyposażeniem pomieszczeń, 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego 



rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych, 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, 

aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy 

instalować w takim podłożeniu, aby styk ochronny występował  

u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączyć 

w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, 

a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewody ochronne w sieci w której zastosowano wyłączniki 

różnicowo-prądowe, należy izolować tak jak przewody robocze. 

Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani 

łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem. 

Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej należy mocować i przyłączyć na stałe. 

Tablice bezpiecznikowe należy mocować w sposób trwały do ścian 

w miejscach chronionych przed uszkodzeniami i nadmierną 

temperaturą. 

Przyłączenie przewodów ochronnych i roboczych do właściwych 

aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku 

oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa 

instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji i remontów. Trasy powinny przebiegać w 



liniach pionowych i poziomych. 

Instalację należy układać przed tynkowaniem, natomiast na 

istniejących ścianach i stropach wykonać bruzdy pod układanie 

instalacji. 

Zabrania się kucia bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję. 

Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych 

elementach konstrukcyjno-budowlanych. 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. 

Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę 

długości niezbędną do wykonania połączeń. 

Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W 

tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami 

przewodu nie uszkadzając izolacji. 

Przewody mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza 

się mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek 

przewodu. Mocowanie klamerkami i gwoździkami należy 

wykonywać w odstępach ok. 50 cm. Zabrania się zaginania 

gwoździków na przewodzie. 

Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają 

łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok 

puszki. 

Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny 

krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny 



sposób zabezpieczyć przed zatynkowaniem. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w 

warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. Bez 

zastosowania osłon w postaci rur. 

Łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. 

W przypadku stosowania zacisków do których przewody są 

przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 

pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny 

być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 

3. Odbiór robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać 

protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub 

inwestora. 

Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, 

aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia 

instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 

Roboty międzyoperacyjne powinien przeprowadzić inspektor 

nadzoru. 

Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 

_ ułożone rury przed wciągnięciem przewodów, 



_ zamocowane konstrukcje wsporcze i oprawy 

oświetleniowe, 

_ instalacja przed załączeniem pod napięcie 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają: 

_ instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 

_ inne fragmenty instalacji które będą niewidoczne lub trudne 

do sprawdzenia, 

Usterki stwierdzone przy odbiorze należy wpisać do dziennika 

budowy. 

Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić: 

_ aktualną dokumentację powykonawczą 

_ protokoły prób montażowych i pomiarów, 

_ oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości 

instalacji do eksploatacji. 

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji należy spisać protokół potwierdzający usunięcie 
usterek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spis zawartości opracowania adaptacji instalacji sanitarnych  
 
 
Opis techniczny 
 

1. Zakres opracowania. 
 

Niniejszy opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejącej instalacji wody 
zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, 
budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 39I. 
Niniejsze opracowanie wyszczególnia zakres zmian w poszczególnych pomieszczeniach 

wynikający z przebudowy, oraz dostosowania do obowiązujących przepisów i norm. 

Podstawą do wykonania niniejszego projektu są: 
-Uzgodnienia z inwestorem 

- inwentaryzacja istniejących instalacji. 
 

2. Charakterystyka istniejąąąących instalacji. 
2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
Rozprowadzenie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonane jest w ścianach i pod posadzką. 

Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych łączonych przy pomocy typowych 

kształtek i łączników ocynkowanych. 
 
2.2 Kanalizacja sanitarna 
 
Kanalizacja sanitarna w budynku wykonana jest z rur żeliwnych. 

Poziomy kanalizacyjne prowadzone są pod posadzką w gruncie. Piony 

kanalizacyjne zakończone są rurami wywiewnymi ponad dachem budynku 
 
2.5 Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych 

poprzez spawanie. Prowadzenie głównych przewodów zasilających poziomych wykonano 

w kanale. Na poszczególnych gałęziach i odgałęzieniach zainstalowano zawory 

odcinające skośne. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania wykonano 
przy pomocy  centralnego odpowietrzenia. 
 
3. Opis adaptacji instalacji w poszczególnych 
pomieszczeniach. 
 
1.  Pracownia żywieniowa 

W pomieszczeniu należy zdemontować istniejącą umywalkę i zastąpić ją 

projektowanym zlewem gospodarczym  wraz z montażem elektrycznego ogrzewacza wody z 
baterią np. Dafi 



Grzejniki należy zdemontować i zastąpić je  grzejnikami panelowymi np. PURMO. 
Instalacje centralnego odpowietrzenia należy zdemontować, a piony zakończyć 
odpowietrznikiem automatycznym. 
Uwaga: przy robotach budowlanych (wymiana posadzki ) wskazane sprawdzenie stanu 
technicznego poziomów centralnego ogrzewania w razie konieczności wymienić 
 
2. Pracownia dzielona na gabinety 

W pomieszczeniu należy  zdemontować grzejniki i zastąpić je grzejnikami panelowymi np. 
PURMO. 
Instalacje centralnego odpowietrzenia należy zdemontować, a piony zakończyć 
odpowietrznikiem automatycznym. 
Uwaga: przy robotach budowlanych (wymiana posadzki) wskazane sprawdzenie stanu 
technicznego poziomów centralnego ogrzewania w razie konieczności wymienić. 
 
3. Sala komputerowo- biurowa 
W pomieszczeniu należy wykonać kanał wywiewny o średnicy fi 160 mm, na którym należy 
zainstalować wentylator wyciągowy o wydajności 246m3/h. 
 
 
4. Łazienka 
W  łazienkach należy wymienić instalacje  kanalizacji sanitarnej. Instalacje należy wykonać w 
systemie PCV np. Wavin. Rurociągi ciepłej i zimnej wody użytkowej należy zdemontować i 
zastąpić instalacją w systemie PP np. BOR. Wszystkie sanitariaty powinny być dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadać certyfikaty i atesty producenta. 


