
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dyrekcja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza Nr 37 w Stargardzie zaprasza do złożenia 

oferty cenowej w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych na:  

 

„PRZEBUDOWA GABINETU STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM 

NA PARTERZE BUDYNKU” 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 4,5 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest złożenia następujących dokumentów:  

1) oferty cenowej sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego,  

2) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.  

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

3. Oferty należy składać do dnia 24.08.2017r. do godziny 14:00  w siedzibie 

Zamawiającego: Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie, osobiście w 

pokoju 208 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.  

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, które powinny być zaadresowane: 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard 

 

oraz oznakowane: 

OFERTA CENOWA NA „PRZEBUDOWA GABINETU 

STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM NA PARTERZE 

BUDYNKU” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 25.08.2017 r. , GODZ. 8:00 

 

Poza powyższym oznaczeniem wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres 

oferenta.  

 

5. Szczegółowych informacji na temat niniejszego postępowania udziela p. Paulina Sierota 

telefon: 261451329, e-mail: paulina.sierota@przychodnia.stargard.pl 



6. W przypadku dostaw, Zamawiający wymaga, aby odbywały się one na koszt 

Wykonawcy.  

7. Z oferentem, który zaoferuje najniższą cenę zostanie podpisana umowa według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie, bez podawania przyczyny.  

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik Nr 1  Formularz ofertowy.  

Załącznik Nr 2  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.  

Załącznik Nr 3  Wzór umowy.  

Załącznik Nr 4              Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie remontu korytarza: 

                Zakres rzeczowy prac (branża budowlana), Przedmiar robót,                                          

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWIOR), Szkice i rysunki.  

Załącznik Nr 5            Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie remontu gabinetu   

stomatologicznego: 

 Zakres rzeczowy prac (branża budowlana, sanitarna i elektryczna), 

Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWIOR), Szkice i rysunki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:   

Dyrektor WSPL SP ZOZ  

w Stargardzie 

 

 

Stargard, dnia 07.sierpnia 2017r.  
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ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE 

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Stargardzie, zwany w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na zadanie realizowane w trybie 

zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000,00 euro pod nazwą: „PRZEBUDOWA GABINETU 

STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM NA PARTERZE BUDYNKU”  

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

 

 

ROZDZIAŁ II: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.  

 

 

ROZDZIAŁ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA GABINETU 

STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM NA PARTERZE BUDYNKU  

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

STARGARDZIE PRZY AL. ŻOŁNIERZA 37” 

2.  Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

45215100-8 Roboty budowlane z zakresie budowy placówek zdrowotnych. 

3. Szczegółowy zakres robót, wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego opis oraz 

zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji 

stanowiącej Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.   

4. Wszystkie podane w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5 do SIWZ 

nazwy własne są przykładowe. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia 

powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy 

technologiczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, 

postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo 

prawo zastosowana rozwiązania równoważnego, pod warunkiem, że zaproponowane 

przez Wykonawcę rozwiązania będą spełniały te same normy, parametry i standardy oraz 

zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie 

zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego opis materiałów i produktów 

równoważnych.  
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ROZDZIAŁ IV: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie 75 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.  

2. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert i zostanie wpisany do 

umowy jako bezwzględnie obowiązujący. 

 

ROZDZIAŁ V:  WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji oraz rękojmi to 36 

miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  

2. Na elementy, przy których występuje gwarancja producenta – okres gwarancji będzie 

zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta.  

 

ROZDZIAŁ VI: WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ. 

5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale X.  

6. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 

najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ VII: WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z: 

1) opisem przedmiotu zamówienia,  
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2) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, jak 

również z zasad ppoż i bhp,  

3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych i 

certyfikatów,  

4) wymaganiami niniejszej SIWZ.  

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) do dostarczenia Zamawiającemu, na dzień podpisania umowy, oświadczenia o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnioną kopię zaświadczenia 

właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającego wpis na listę członków tej 

izby i uwierzytelnioną kopię uprawnień budowlanych,  

2) do protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy,  

3) do organizacji zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych. 

Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu budowy, nie później niż 14 dni od daty 

dokonania odbioru końcowego, zobowiązany jest usunąć zaplecze budowy i zaplecze 

socjalne,  

4) do ustawienia tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu 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. zm.) oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tej 

tablicy - jeżeli jest to wymagane,  

5) do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie - jeżeli jest to 

wymagane,  

6) do zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 

pod względem przeciwpożarowym,  

7) do ogrodzenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia 

miejsc prowadzenia robót, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

8) do utrzymania porządku na terenie budowy oraz uporządkowania terenu prowadzenia 

prac po zakończeniu każdego dnia pracy,  

9) do przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na 

własny koszt,  

10) do uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem - 

udzielanego przez Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego - oraz 

przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji 

zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych dla tych 

materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i 

innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami,  

11) do zgłoszenia do sprawdzenia Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego 

robót ulegających zakryciu lub zanikających,  
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12) do wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w 

celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,  

13) do dostarczenia wraz z montażem i demontażem oraz wykorzystanie rusztowań i 

wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu 

wykonania przedmiotu umowy,  

14) do usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych po zakończeniu 

robót,  

15) do uporządkowania terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących nawierzchni 

zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy,  

16) do dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu do dziennika 

budowy dokumentacji odbiorowej: 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z  art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),  

a) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),  

b) protokołów prób, badań, sprawdzeń i pomiarów zgodnie z SIWZ (oryginały),  

c) oryginału dziennika korespondencji,  

d) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z 

obowiązującą normą – dla materiałów wbudowanych, podpisanych przez 

Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania i zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru,   

e) dowodów utylizacji wszelkich odpadów budowlanych,  

17) do wykonania niezbędnych podłączeń, montażu podliczników oraz dostosowanie 

pomieszczeń dla własnych potrzeb związanych z budową. Przyłącze energetyczne dla 

potrzeb budowy należy wykonać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w 

sposób niezakłócający prawidłowej pracy w obiekcie Zamawiającego. Wymienione 

powyżej czynności Wykonawca dokona na własny koszt. 

18) do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania 

umowy, kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy,  

19) do ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów i 

urządzeń własnych. Materiały użyte do wykonania zamówienia powinny posiadać atesty i 

certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa ppoż i bhp przez cały okres trwania umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z 

odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 

przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstałe 

w związku z realizacją zadania określonego w umowie przy sumie gwarancyjnej nie 

mniejszej niż 115.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wraz 

z dowodem opłaty składki.  
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6. Wykonawca akceptuje fakt, iż wykonywanie robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie i w związku z tym Wykonawca 

zobowiązuje się prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych 

działań przez Zamawiającego przez cały okres prowadzenia robót budowlanych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac głośnych i hałaśliwych po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym lub z przedstawicielem Zamawiającego.  

 

ROZDZIAŁ VIII: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej określone 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

1) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności:  

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia prowadzić 

będą osoby uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz legitymują się 

przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także posiadają co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy.  

 

UWAGA: 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2016 poz. 290 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które przed dniem 

wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 

dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać 

zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich 

nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z 

powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające 

uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w 

zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Minimalny poziom zdolności:  
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Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej zapewniającej należyte wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca 

oświadczy, że posiada aktualne, opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z odpowiedzialnością za 

podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę 

lub podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstałe w związku z 

realizacją zadania określonego w umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

115.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

W przypadku składania oferty wspólnej wystarczającym będzie, jeżeli ww. warunek 

będzie spełniał w całości jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.  

 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy wraz z 

dowodem opłacenia należnej składki.  

 

W przypadku, gdy wartość dotycząca w/w warunku wyrażona będzie w walucie obcej, 

Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o kurs walut NBP dla danej waluty z daty 

wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 

postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie lub na swojej stronie internetowej). 

Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany środki kurs NBP, Zamawiający przyjmie 

kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.  

 

 

ROZDZIAŁ IX: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, 

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU  

 

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, Zamawiający wymaga, aby 

każdy z Wykonawców przedłożył wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. 

2) oświadczenie, że osoby, które będą kierowały robotami budowlanymi objętymi 

przedmiotem zamówienia są uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 

legitymują się przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także 

posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

budowy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ,  
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3) aktualne, opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody 

w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy powstałe w związku z realizacją zadania 

określonego w umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 115.000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

2. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:  

1) formularz oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. W 

przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Formularz należy złożyć w oryginale.  

2) oświadczenie o posiadaniu uprawnień według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do 

SIWZ 

3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale X pkt. 5 

lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VI pkt. 1). Pełnomocnictwa 

należy złożyć w oryginale lub w kopii notarialnie poświadczonej.  

 

ROZDZIAŁ X: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi zawierać:  

1) wypełniony formularz ofertowe według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,  

2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ,  

3) Kosztorys ofertowy,  

4) pełnomocnictwo – w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z 

oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie 

rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.  

2. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

3. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do SIWZ.  

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.  

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, 

w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. Parafka 

(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z 

imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta musi obejmować całość 

zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była połączona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. 
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11. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, 

że : 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Wojskowa 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, Al. Żołnierza 37, 73-110 Stargard. Oferta na  PRZEBUDOWĘ 

GABINETU STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM NA 

PARTERZE BUDYNKU  WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI 

LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W  STARGARDZIE PRZY AL. ŻOŁNIERZA 37” 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak 

aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie, bądź nie 

wybrania oferty Wykonawcy.  

12. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 11, 

Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie 

oferty.  

13. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język: 

1) dokumenty składające się na ofertę, o których mowa w pkt. 1, mogą być przedłożone 

w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy (z tym zastrzeżeniem sytuacji, w 

których wymagane jest w treści SIWZ przedłożenie dokumentów w oryginale lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) lub przez notariusza w przypadku 

pełnomocnictw,  

2) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio - Wykonawca (osoba 

lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą,  

3) jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, 

kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te 

osoby,  

4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej – w sposób umożliwiający identyfikację podpisu - i poprzedzone jest 

dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

5) w przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym 

należy je złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

6) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów 
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7) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie 

odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

8) w przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w SIWZ.  

 

 

ROZDZIAŁ XI: ZMIANA, WYCOFANIE I ZWROT OFERTY 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale X pkt. 11 ppkt. 1)  

z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga  

za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – 

Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej  

i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale X pkt. 11 ppkt. 1) i 2) przy czym koperta 

zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę 

Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ XII: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w pokoju 208 – II piętro, w siedzibie Zamawiającego: Wojskowej 

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Stargardzie przy Al. Żołnierza 37, w terminie najpóźniej do dnia 24 

sierpnia 2017r. do godziny 14:00.  

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową  

oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.08.2017 r. o godzinie 8:00w pokoju 208– II piętro, 

w siedzibie Zamawiającego: Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy Al. Żołnierza 

37. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.  

6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANA SIĘ  

  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I JEJ MODYFIKACJA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w związku z 

czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania 

między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

2. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiający 

wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na 

ten adres. 

3. Zamawiający urzęduje w dni pracujące, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 

do 14:20.  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca 

przekazują pisemnie z zastrzeżeniem pkt. 5.  

5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:  

1) faxu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:  

a) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ, 

b) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty lub do złożenia wyjaśnień 

dotyczących składanych oświadczeń lub dokumentów oraz odpowiedź Wykonawcy, 

c) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy, 

d) wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy, 

e) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,  

f) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

g) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.  

2) e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty lub do złożenia wyjaśnień 

dotyczących składanych oświadczeń lub dokumentów oraz odpowiedź Wykonawcy, 

b) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny, 
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c) wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą, 

d) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

e) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.  

Uwaga! Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-maila należy 

przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.  

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód 

transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej 

przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej 

otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń 

Wykonawcy.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści zapisów SIWZ.  

8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pani 

Paulina Sierota, telefon: 261451329 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 

14:00, faks: 261451325 e-mail: paulina.sierota@przychodnia.stargard.pl 

9. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie 

internetowej. 

 

ROZDZIAŁ XIV: SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować realizację przedmiotu 

zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze 

umowy. 
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2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

polskiej. 

3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien uwzględnić w ofercie 

wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności 

informacje, wymagania i warunki podane w SIWZ.  

4. Cena ofertowa musi zostać obliczona z uwzględnieniem podatku od towaru i usług 

(VAT). 

5. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie to będzie 

traktowane jako ostateczne i nie będzie podlegało żadnym negocjacjom.  

6. Cena ofertowa, z uwzględnieniem wszystkich kosztów zamówienia, winna wynikać z 

sumy wyceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia, a 

niezbędnych do jego prawidłowego i terminowego wykonania.  

7. Przed obliczeniem ceny ofertowej Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo 

zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.  

8. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej oraz dokonania niezbędnych 

pomiarów w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego 

przygotowania oferty. Na wizje lokalną można umówić się telefonicznie pod nr telefonu 

261451329 

9. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy 

Wykonawca. 

10. Cena musi zawierać: 

1) wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania wynikające wprost z 

opisu przedmiotu zamówienia czy przeprowadzonej wizji lokalnej,  

2) koszty związane w wykonaniem i ustawieniem tablicy informacyjnej budowy oraz 

dokonywaniem stosownych zmian w treści tablicy,  

3) koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,  

4) koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, łącznie z doprowadzeniem 

energii elektrycznej i wody oraz ponoszeniem kosztów zużycia wody i energii; koszty 

dozorowania, usuwania odpadów, ścieków, prac porządkowych i likwidacji zaplecza 

budowy,  

5) koszty zapewnienie ochrony na terenie budowy, zabezpieczeń bhp i ochrony p.poż.;  

6) koszty związane z ogrodzeniem i oznakowaniem terenu budowy oraz odpowiednim 

oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót, wygrodzeniem stref 

niebezpiecznych; 

7) koszty przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów; 

8) koszty związane z dostarczeniem wraz z montażem i demontażem oraz 

wykorzystaniem rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń 

koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia, 

9) koszty związane z wykonaniem pełnej dokumentacji powykonawczej w formie 

pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD,  

10) koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem 

(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja),  
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11) koszt przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń zgodnie ze specyfikacją 

techniczną, warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót, obowiązującymi 

normami i przepisami;  

12) koszty przywrócenia elementów zagospodarowania terenu (trawniki, chodniki itp) i 

obiektów sąsiednich, które zostały naruszone podczas prowadzenia robót 

budowanych,  

13) koszty wykonania odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 

do sprawdzenia przed ich zakryciem;  

14) koszty ubezpieczenia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

15) koszty wykonania pełnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego;  

16) inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

 

11. Załączone przez Wykonawców kosztorysy będą miały charakter jedynie informacyjno-

pomocniczy, gdyż ze względu na przyjęty model wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy mają obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia za z góry określone wynagrodzenie. 

12. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę 

wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą 

występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych 

przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji 

technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu 

zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla 

Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ 

przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 

13. W związku z powyższym zaleca się Wykonawcom bardzo szczegółowe sprawdzenie  

w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

ROZDZIAŁ XV: WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów 

oceny ofert:  

 

1) cena – 80% 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C): 

 

                najniższa cena ofertowa 

C = ---------------------------------------------- x 100 pkt x 80% 

          cena ofertowa w ofercie ocenianej 

 

2) termin realizacji – 10% 
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Sposób przyznania punktów w kryterium „termin realizacji” (T):  

 

Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium w zależności od 

zadeklarowanego przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, zgodnie z 

następującymi zasadami:  

 

a) jeżeli Wykonawca skróci termin wykonania zamówienia od 1 do 3 dni przyznany 

zostanie 1 pkt.  

b) jeżeli Wykonawca skróci termin wykonania zamówienia od 4 do 7 dni przyznane 

zostaną 2 pkt.  

c) jeżeli Wykonawca skróci termin wykonania zamówienia od 8 do 11 dni przyznane 

zostanie 6 pkt.  

d) jeżeli Wykonawca skróci termin wykonania zamówienia od 12 do 14 dni przyznane 

zostanie 8 pkt.  

e) jeżeli Wykonawca skróci termin wykonania zamówienia powyżej 14 dni przyznane 

zostanie 10 pkt.  

  

 

3) wysokość kary umownej – 10% 

Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej” (K):  

 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać proponowaną wysokość kary umownej, która 

będzie miała zastosowanie w przypadku określonym w § 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) załącznika 

Nr 3 do SIWZ – wzór umowy.  

 

Wysokość kary umownej należy podać w procentach w zaokrągleniu do jednego 

miejsca po przecinku. Jeżeli Wykonawca poda kary umowne w inny sposób, podane 

wartości zostaną zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku. Dopuszczalna wartość 

kary umownej jaką może podać w ofercie Wykonawca to minimalnie 0,1%, 

maksymalnie 1%.  

W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie kary umownej poniżej określonego 

przez Zamawiającego minimum, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje karę 

umowną o wartości minimalnej dopuszczonej przez Zamawiającego. Jeżeli zaś 

Wykonawca wskaże w ofercie karę umowną powyżej wskazanego limitu, Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca oferuje karę umowną o wartości maksymalnej dopuszczonej 

przez Zamawiającego.  

 

Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium w zależności od 

zadeklarowanej przez Wykonawcę wysokości kary umownej, zgodnie z następującymi 

zasadami:  

 

a) jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez Wykonawcę wynosi do 0,1 % 

przyznane zostanie 0 pkt.,  
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b)  jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez Wykonawcę wynosi od 0,1% do 

0,3% przyznane zostaną 3 pkt.,   

c) jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez Wykonawcę wynosi od 0,4% do 0,6% 

przyznane zostanie 6 pkt.,  

d) jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez Wykonawcę wynosi od 0,7% do 0,9% 

przyznane zostanie 8 pkt.,  

e) jeżeli wartość kary umownej wskazanej przez Wykonawcę wyniesie powyżej 0,9% 

przyznane zostanie 10 pkt. 

 

2. Oferty zostaną ocenione poprzez zsumowanie punktów przyznanych w powyższych 

kryteriach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzymała najwyższą 

liczbę punktów.  

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.  

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

ze względu na to, że złożone oferty mają taką samą ilość punktów, wezwie 

on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie 

ofert dodatkowych.  

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.      

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w SIWZ . 

 

ROZDZIAŁ XVI: ZAWARCIE UMOWY. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY.  

 

1. Umowa: 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 

3 do SIWZ.  

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

3) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów punktu 5)  

niniejszego rozdziału.  

5) Określenie warunków dopuszczalności zmian umowy, zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania oraz ich zakres zawarte zostały we wzorze umowy 

stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.  

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej  

w ofercie. 
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2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

7) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi 

w szczególności jednoznacznie wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 

do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie 

i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta 

gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. 

8) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą 

prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane 

zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.  

9) Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy 

wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

10) Zamawiający zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie w następujących 

terminach:  

a) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane,  

b) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

ROZDZIAŁ XVII: INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.  
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1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o 

wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych 

ofert albo o unieważnieniu postępowania. 

2. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana o 

konkretnym terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

4. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, dostarczy 

Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

uwierzytelnioną kopię zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego 

potwierdzającego wpis na listę członków tej izby i uwierzytelnioną kopię uprawnień 

budowlanych, oryginał polisy wraz z dowodem opłacenia należnej składki (do wglądu) i 

kosztorys ofertowy, który będzie stanowił załącznik do umowy 



 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy 
 

 

...................................................                                                                              

.....................................          

     /Nazwa i adres Wykonawcy/                                                                                               /miejscowość i data/ 

 

 

OFERTA 

do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Stargardzie 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa (Firma) Wykonawcy ........................................................................................................  

 

Adres siedziby ..............................................................................................................................  

 

Adres do korespondencji ..............................................................................................................  

 

Nr telefonu -........................................................ nr faksu ...........................................................  

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „PRZEBUDOWĘ GABINETU 

STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM NA PARTERZE BUDYNKU” W 

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ  SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE PRZY AL. 

ŻOŁNIERZA 37” „składam(y) niniejszą ofertę:  

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 

płatności określonych w SIWZ i we wzorze umowy za cenę ryczałtową brutto:  

................................................................ (słownie: ............................................................... 

..............................................................................................................................................).

W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  

 

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: ................ dni 

kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.  

3. Oferowana wysokość kary umownej, która będzie miała zastosowanie w przypadku 

określonym w § 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) załącznika Nr 3 do SIWZ – wzór umowy wynosi 

.................% (minimalnie: 0,1%, maksymalnie 1%).  



 

4. Oferujemy udzielenie gwarancji i rękojmi na okres: 36 miesięcy od dnia bezusterkowego 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a na elementy, gdzie występuje 

gwarancja producenta zgodnie z tą gwarancją. 

5. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

6. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczam(y), że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej 

wskazanych części zamówienia:  

Lp.   Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 

1.  

 

 

2.  

 

 

(należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców).  

 

8. Oświadczam(y), że oferta zawiera/nie zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacja takie zawarte są w następujących dokumentach:  

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te 

zostaną uznane za jawne.  

9. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, w tym ze wzorem umowy i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  

10. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zakresem rzeczowym robót remontowych, 

szkicami i rysunkami, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, przedmiarami robót i uznajemy je za wystarczającą podstawę do 

wykonania przedmiotu umowy.  

11. Oświadczam(y), iż posiadamy aktualne, opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z odpowiedzialnością za 

podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub 

podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 115.000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy 



 

do przedstawienia oryginału aktualnej opłaconej polisy, a w przypadku jej braku 

dokumentu potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wymaganej 

minimalnej wysokości. Oświadczamy, iż polisa będzie aktualna przez cały okres 

wykonywania zamówienia. 

12. Ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.  

13. Na ofertę składają się:  

1) ................................ 

2) ................................ 

3) ................................ 

4) ................................ 

 

 

 

 

........................, dnia ........................     ........................ 

 

podpis(y)osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy  - w przypadku oferty wspólnej – 

podpis pełnomocnika wykonawców.  

 

 

 

         

 

 

                                                                ...............................................................................   

                                                                              /upoważniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/ 

 

     



 

 
 

Załącznik Nr  2 do SIWZ 

 

 

 

   ............................................................... 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ 

 

 

 

 

Działając w imieniu 

……………………………………………………………… [nazwa Wykonawcy] i 

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu na 

„PRZEBUDOWA GABINETU STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM 

NA PARTERZE BUDYNKU” -  WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI 

LEKARSKIEJ  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE PRZY AL. ŻOŁNIERZA 37”    oświadczam(my), 

że osoby, które będą kierowały robotami budowlanymi objętymi przedmiotem 

zamówienia są uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz legitymują się 

przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także posiadają co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy.  

 

 

 

W imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

    

..........................., dnia ........................  ................................................................... 

                      (podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr  3 do SIWZ 

 

 

UMOWA NR ….. /2017 

O ROBOTY BUDOWLANE 

 

zawarta w dniu ……………………. w Stargardzie pomiędzy:  

 

Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Stargardzie przy Al. Żołnierza Nr 37, 73-110 Stargard, wpisaną 

do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000002092, 

reprezentowaną przez Jadwigę Szklarską – Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej 

Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwaną w 

dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

a 

 

nazwa podmiotu: .......................................................................................................................... 

reprezentowanego przez: .............................................................................................................. 

adres siedziby: .............................................................................................................................. 

posiadającym NIP: ……………………, REGON: ............................, KRS: ............................. 

......................................................................................................................................................, 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 

na wykonaniu  „MODERNIZACJA KORYTARZA PARTERU I GABINETU 

STOMATOLOGICZNEGO W BUDYNKU NR 7 - PRZYCHODNI W  BUDYNKU 

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

STARGARDZIE PRZY AL. ŻOŁNIERZA 37”.  

2. Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

a w szczególności, że zapoznał się z lokalizacją przedmiotu umowy, założeniami i 

oczekiwaniami Zamawiającego co do standardu i jakości wykonania robót oraz dokonał 

szczegółowej wizji lokalnej i przeglądu istniejącego obiektu i miejsca wykonywania robót. 

Wykonawca oświadcza, że co do powyższego nie wnosi żadnych zastrzeżeń.  
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3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą 

odczytywane i interpretowane w następującej kolejności:  

1) niniejsza umowa,  

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,  

3) oferta Wykonawcy,  

4) wszelkie inne dokumenty dołączone do zadania.  

Dokumenty wskazane powyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i 

uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności 

lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania 

zakresu przedmiotu umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności.  

4. Wszystkie dokumenty i specyfikacje przywołane w niniejszej umowie stają się przez samo 

ich przywołanie jej integralną częścią. 

 

§ 2 

 

1. Roboty budowlane w budynku Zamawiającego będą wykonywane:  

1) we wszystkie dni robocze w godzinach ………………………., 

2) w dni wolne od pracy w godzinach …………………………….. 

2. Wykonywanie robót, o których mowa w § 1 odbywać się będzie w czynnym obiekcie i 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie 

statutowych zadań Zamawiającego przez cały okres prowadzenia robót. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w § 1 niniejszej 

umowy i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. 

2. Przedmiar robót  branży budowlanej ma charakter jedynie pomocniczy. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów własnych dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w 

§ 1, zgodnie z załączoną dokumentacją, postanowieniami umowy, obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami 

uzgodnień z Zamawiającym poczynionymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

 

PERSONEL WYKONAWCY. PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO. 

INSPEKTOR NADZORU 

 

§ 4 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy: ..........................., 

numer telefonu: .............................., ...........................posiadający uprawnienia budowlane 

numer: ................., wydane w dniu ............. 
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2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną 

zgodą Zamawiającego.  

 

§ 5 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będą: 

1)  ........................, numer telefonu: ............... 

2) ........................, numer telefonu: ................ 

2. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiającego będzie: 

........................, numer telefonu: ................................, posiadający uprawnienia budowlane 

numer: .................., wydane w dniu .................... 

 

PODWYKONAWCY 

§ 6 

 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy(ów) następujący zakres przedmiotu 

Umowy:  

1) .............................. 

2) .............................. 

W pozostałym zakresie przedmiot umowy zostanie wykonany własnymi siłami przez 

Wykonawcę.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodniej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez 

Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo lub jego zmian, w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się za akceptację 

projektu umowy lub jego zmiany.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 

Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub 

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.  

5. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności:  

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową,  
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2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy oraz z zatwierdzonego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co 

wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe), a ceny jednostkowe nie 

mogą być wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy,  

3) terminy  odbioru  robót  –  muszą  być  krótsze  lub  muszą  przypadać  na  ten  sam  

dzień, co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą,  

4) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót,  

5) termin  zapłaty  wynagrodzenia  dla  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i  

powinien  być  ustalony  w  taki  sposób,  aby  przypadał  wcześniej  niż  termin  zapłaty 

wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  (za  zakres  zlecony 

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy),  

6) zobowiązanie  się  Podwykonawcy/lub dalszego  Podwykonawcy  do  niezwłocznego 

informowania  pisemnie  Zamawiającego  o  fakcie  nieotrzymania  wynagrodzenia  od 

Wykonawcy/Podwykonawcy za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w którym 

upływa  umowny  termin  płatności  -  pod  rygorem  zwolnienia  Zamawiającego z 

odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonany przez 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę,  

7) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział 

w końcowym odbiorze robót wykonanych przez Podwykonawcę.  

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,  

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego,  

3) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy, od  

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego,  

4) dopuszczających  zabezpieczenie  roszczeń  Wykonawcy  z  tytułu  niewykonania  lub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lud dalszego Podwykonawcę 

w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest  przedstawić  Zamawiającemu,  kopie  zawartych  umów  poświadczone  za  zgodność 

z  oryginałem,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  w  terminie  7  dni  od  dnia  

ich zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  
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0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż  określony  w  ust.  5  pkt. 6)  niniejszego  paragrafu,  Zamawiający  informuje  o  tym 

Wykonawcę  i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do  zmiany  tej  umowy  pod  rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Umowa  pomiędzy  Podwykonawcą,  a  dalszym  Podwykonawcą  musi  zawierać 

postanowienia  określone  w  ust.  5  niniejszego  paragrafu,  jak  również  nie  może zawierać 

postanowień  określonych  w  ust.  6.  Załącznikiem  do  umowy  jest  zgoda  Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Postanowienia ust. 3 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

11. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

12. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty,  

dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za  działania,  zaniechania,  uchybienia  i  zaniedbania  każdego  

Podwykonawcy,  tak  jakby były  one  działaniami,  zaniechaniami,  uchybieniami  lub  

zaniedbaniami  samego Wykonawcy. 

13. Niezależnie  od  postanowień  ust.  3 i 4 niniejszego  paragrafu,  zamiar  wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 

Wykonawca  powinien  zgłosić  Zamawiającemu  (w formie pisemnej) z  co  najmniej  3  

-  dniowym wyprzedzeniem.  Bez  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  

umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z 

niniejszymi postanowieniami  postępowanie  Wykonawcy  uznane  będzie  za  nienależyte  

wykonanie umowy. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na 

których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się 

odmienną  interpretację  postanowień  umowy,  nawet  jeżeli  w  trakcie  procesu 

inwestycyjnego  Zamawiający  lub  jego  reprezentanci  na  budowie  powezmą  wiedzę o 

innych uczestnikach robót budowlanych. 

15. W sytuacji, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny, dokona zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  w przypadku roszczeń regresowych, 

uprawniony  będzie  do  żądania  zwrotu  całości  spełnionego  świadczenia  od  pozostałych 

współdłużników. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 7 

 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 

Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciągu 3 dni licząc od daty 

podpisania niniejszej umowy,  

2) przekazanie Wykonawcy dziennika korespondencji;  
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3) przekazanie Wykonawcy wszelkiej niezbędnej dokumentacji,  

4) dokonanie odbioru końcowego robót.  

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 

Wykonawcy należy: 

1) dostarczenie Zamawiającemu, na dzień podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnioną kopię zaświadczenia właściwej izby 

samorządu zawodowego potwierdzającego wpis na listę członków tej izby i 

uwierzytelniona kopię uprawnień budowlanych,  

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,  

3) organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych,  

4) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu 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. zm.) oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tej tablicy - jeżeli 

jest wymagane,  

5) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie - jeżeli jest 

wymagane,  

6) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym,  

7) ogrodzenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 

prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

8) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz uporządkowanie terenu prowadzenia prac 

po zakończeniu każdego dnia pracy,  

9) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt,  

10) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego 

przez Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu 

na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z 

polską lub europejską normą, aprobat technicznych dla tych materiałów oraz gwarancji 

producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych dokumentów 

wymaganych odrębnymi przepisami,  

11) zgłoszenie do sprawdzenia Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego 

robót ulegających zakryciu lub zanikających,  

12) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 

do sprawdzenia przed ich zakryciem,  

13) dostarczenie wraz z montażem i demontażem oraz wykorzystanie rusztowań i 

wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu 

wykonania przedmiotu umowy,  

14) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 

zakończeniu robót,  
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15) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących nawierzchni 

zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy,  

16) dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień dokonania wpisu do dziennika 

budowy dokumentacji odbiorowej: 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z  art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),  

b) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),  

c) protokołów prób, badań, sprawdzeń i pomiarów zgodnie z SIWZ (oryginały),  

d) oryginału dziennika korespondencji,  

e) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z 

obowiązującą normą – dla materiałów wbudowanych, podpisanych przez 

Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania i zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru,   

f) dowodów utylizacji wszelkich odpadów budowlanych,  

17) wykonanie niezbędnych podłączeń, montażu podliczników oraz dostosowanie 

pomieszczeń dla własnych potrzeb związanych z budową. Przyłącze energetyczne dla 

potrzeb budowy należy wykonać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w 

sposób niezakłócający prawidłowej pracy w obiekcie Zamawiającego. Wymienione 

powyżej czynności Wykonawca dokona na własny koszt. 

18) prace głośne i hałaśliwe, Wykonawca może wykonywać po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym lub z przedstawicielem Zamawiającego. 

19) dostarczenie Zamawiającemu, w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy, 

kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy.  

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 

wywozu, np. robót rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca 

jest zobowiązany do przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych 

wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz z ustawy 

z dnia 14 grudnia 2002r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli 

z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż wszystkie odstępstwa w zakresie: stosowana  technologii 

robót, innych niż określone w dokumentach wyszczególnionych w § 1 wymagają akceptacji 

przez Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane 

rozwiązanie przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 

przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów zadania. W tym 

przypadku Wykonawca przedstawi dokument zawierający opis proponowanych zmian, 

rysunki. Dokument taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do 

realizacji przez Zamawiającego. 
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5. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy winny odpowiadać, co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 

290 tj. z późn. zm.). 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych przepisami dla tych materiałów i 

urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami, aprobaty 

techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp. 

7. Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazać 

ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego. 

8. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie oraz materiały wymagane do zbadania, 

na żądanie Zamawiającego, prawidłowości wykonania robót oraz jakości użytych 

materiałów przez Wykonawcę i Podwykonawców przy realizacji zadania. 

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót, co do jakości są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 

oraz skutki z tym związane obciążą w pełnej wysokości Wykonawcę. 

10. Wszystkie metale (złom) pochodzące z rozbiórki (wszystkie elementy metalowe i metale 

kolorowe ) stanowić będą własność Zamawiającego.  

 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

§ 8 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia .......................... 

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 uznaje się 

wpis Kierownika Budowy do dziennika korespondencji o zakończeniu realizacji robót 

budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, a także pisemne powiadomienia 

Zamawiającego o zakończeniu robót w terminie, złożone przez Wykonawcę.  

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w 

SIWZ i w dokumentacji, o której mowa w § 1.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 

czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu.  

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 9 

 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie ..................... złotych łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT 

w kwocie ......................., zgodnie z ofertą cenową stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w 

rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  



9 

 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 

nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu 

umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.  

4. Wynagrodzenie powyższe obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty transportu, organizacji, ochrony i 

oznakowania miejsca budowy, zaplecza budowy i jego otoczenia, wywozu i utylizacji 

odpadów po robotach budowlanych, itp. 

5. Strony stwierdzają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało określone poprawnie z 

pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczające 

przez cały okres trwania niniejszej umowy wraz z okresem gwarancyjnym, bez możliwości 

jej zmiany w trakcie trwania umowy (wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z tytułu 

inflacji), oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy zgodnie z umową i wszystko 

co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz 

niezwłocznego usunięcia usterek i dokonania potrzebnych napraw w okresie 

gwarancyjnym. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zweryfikował przedmiar 

robót w oparciu o dokumenty wyszczególnione w § 1 oraz wizję lokalną w miejscu 

wykonania przedmiotu zamówienia,  a w zaoferowanej cenie uwzględnił wszelkie prace i 

nakłady konieczne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją i ze stanem technicznym 

budynku.   

7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli 

wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót. 

8. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadomy 

stopnia złożoności, rozmiaru i wymogów przedmiotu umowy i że wartość umowy, o której 

mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z 

wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 

 

§ 10 

 

1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury 

końcowej, zatwierdzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Faktura zostanie 

wystawiona po zakończeniu czynności odbioru końcowego i po protokolarnym 

stwierdzeniu, że przedmiot umowy jest wolny od wad.  

2. Podstawą do rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy jest protokół końcowego 

odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony i podpisany przez Wykonawcę i 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.   

3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, 

jako załączniki do faktury VAT: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków 

wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 
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2) w przypadku faktury końcowej potwierdzone za zgodność  

z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu  

z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie 

za uprzednią zgodą Zamawiającego;  

3) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt. 2) niniejszego ustępu nie są 

wymagane w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

4. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Zamawiający, wedle swego wyboru, 

ma prawo:  

1) powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez 

Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego wynagrodzenia lub 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrącić 

równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.   

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Termin zgłaszania 

uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

9. Przyjęcie faktur Wykonawcy warunkuje złożenie potwierdzonego przez Podwykonawców 

oświadczenia o nie zaleganiu wobec nich z realizacją zobowiązań finansowych za 

wykonane przez tych Podwykonawców, powierzone zgodnie z warunkami umowy, części 

zamówienia. 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej (złożonej wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi po uprzednim ich sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

oraz zatwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego) w terminie do 
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30 dni, licząc od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze. 

11. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

ODBIÓR KOŃCOWY 

 

§ 12 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.  

2. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającego zakończenie przez Wykonawcę 

wszystkich robót objętych umową i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 

wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej i instrukcji użytkowania, Kierownik Budowy stwierdza stosownym 

wpisem do dziennika budowy.  

3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 8 ust. 2, Wykonawca pisemnie zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru wykonanych prac.  

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3.  

5. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi tych 

prac do odbioru, to Zamawiający:  

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy – wezwie Wykonawcę do 

wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za 

niedotrzymanie terminu, od dnia ustalonego zgodnie z § 7 ust. 1 do dnia skutecznego 

odbioru,  

2) jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac 

nie wykona – może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,  

3) w celu zapewnienia wykonania umowy – może zlecić dokończenie prac innemu 

Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną 

niniejszej umowy.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym m.in. terminy wyznaczone 

na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub oświadczenie Zamawiającego o 

wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy 

za wady ujawnione przy odbiorze.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu 

wad i usterek.  

8. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru 

wykonanych prac, Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania 

odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu.  
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9. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego.  

10. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, dostarczenia niekompletnej dokumentacji 

powykonawczej lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający 

może odmówić odbioru.  

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 

czasu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.  

12. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio przy procedurze odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.  

13. Gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca ma 

obowiązek zgłosić w Dzienniku Budowy przed ich zakryciem.  

14. W razie zakrycia robót bez odbioru przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać czynności 

umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na 

własny koszt.  

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

§ 13 

 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu, przed podpisaniem niniejszej umowy, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej 

w ofercie tj. w wysokości: …………………………………………………………............ 

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie …………………………………………………….... 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach  

i terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady.  

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 4, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 

ust. 7 ustawy pzp. 

6. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego  

w § 7 ust. 1, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby 

krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 4, warunkiem dokonania takiej zmiany umowy 

jest przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie 

umowy, pokrywał się on z terminami wynikającymi z ust. 4 i przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z zastrzeżeniem 

postanowień art. 150 ust. 7 – 9 pzp.  
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RĘKOJMIA ZA WADY. GWARANCJA 

§ 14 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi przez okres 36 

miesięcy od dnia bezusterkowego podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji na przedmiot umowy na poniżej określonych warunkach:  

1) termin udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia bezusterkowego podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót,  

2) na elementy, na które występuje gwarancja producenta – zgodnie z tą gwarancją,  

3) gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i 

urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z 

wystąpieniem wady,  

4) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji,  

5) w przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny,  

6) w przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub jest 

szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca wystąpienia wady w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody,  

7) powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie 

dokumentowej, a następnie w formie pisemnej potwierdza wystąpienie wady. Termin, 

o którym mowa w punkcie 5) liczony jest od dnia przekazania powiadomienia w formie 

dokumentowej,  

8) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

9) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,  

10) w wypadku, gdy usunięcie wad będzie trwało dłużej niż 14 dni lub gdy ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym,  

11) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji,  

12) okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad,  

13) w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już 

dwukrotnie naprawiana, Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany tej rzeczy 

na nową, wolną od wad.  
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UBEZPIECZENIE 

§ 15 

 

1. Wykonawca przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz 

z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 

przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstałe 

w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej 

nie mniejszej niż 115.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

wraz z dowodem opłaty składki. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uaktualniania polisy przez cały okres realizacji umowy. 

W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego 

tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o której 

mowa w ust. 1, byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy, 

przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu 

umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego 

lub likwidacji zaistniałej szkody. 

4. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, utrzymywana będzie w pełnej mocy  

i skuteczności podczas całego czasu realizacji umowy, na koszt Wykonawcy.  

5. Wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie bądź przedłużenie umów ubezpieczenia 

łącznie z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile będą wymagane) oraz polisami 

lub innymi dokumentami potwierdzającymi zawarcie umów ubezpieczenia oraz dowody 

opłacenia składki (w tym kolejnych rat składki), Wykonawca dostarczy do 

Zamawiającego natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia (w przypadku kolejnych 

rat składki - niezwłocznie po ich opłaceniu), jednak nie później niż w terminie 7 dni, 

począwszy od upływu poprzedniego okresu ubezpieczenia. W przypadku nie zastosowania 

się do powyższego Zamawiający jest uprawniony zawrzeć tego typu ubezpieczenie i 

obarczyć wszelkimi kosztami Wykonawcę. 

 

KARY UMOWNE 

§ 16 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 w wysokości ........% kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, w wysokości ........% kwoty wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, w którym minął 

wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie wad lub usterek, za każdą wadę 

lub usterkę,  
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3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 

% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, 

4) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. 16) 

niniejszej umowy w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień opóźnienia,  

5) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie 

został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, 

w wysokości 5.000,00 zł. za każdy tego rodzaju przypadek,  

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 

zł. za każde takie zdarzenie,  

7) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł. za każde takie 

zdarzenie,  

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł. za każdy taki przypadek,  

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 5.000,00 zł. za każdy taki przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.  

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,  

2) za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.  

5. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za 

wady/gwarancji, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 

należności przysługujących Wykonawcy.  

 

ROZWIĄZANIA UMOWY. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 17 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konieczności 

wyznaczania terminu dodatkowego w następujących sytuacjach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 



16 

 

wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym wypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,  

3) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych 

prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,  

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa 

ta trwa dłużej niż 7 dni,  

5) gdy wystąpiła konieczność wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt. 2)-

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 3).  

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Zamawiającego i 

Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na swój koszt, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), kiedy koszty 

te poniesie Zamawiający,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienia nastąpiło z przyczyn 

określonych w ust. 1 pkt. 1), a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni 

roboczych,  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza budowy.     

4. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie 

pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu stanowiącym podstawę 

skorzystania z prawa odstąpienia.   

 

ZMIANA UMOWY 

§ 18 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na:  

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, 

2)  zmianie sposobu spełnienia świadczenia,  

3) zmianie skutkującej zmniejszeniem wynagrodzenia,  

4) zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany 

wynagrodzenia,  

5) zmianie osób wskazanych do realizacji zamówienia.  
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3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących 

przypadkach: 

1) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, które 

będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy,  

2) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku 

wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,  

3) w toku wykonywania robót wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów lub 

niewypałów, prowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na 

harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  

4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią: 

a) przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe lub warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub 

dokonywanie odbiorów,  

b) przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe lub warunki 

pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenie 

robót,   

jeżeli pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły 

zostać zrealizowane, Wykonawca nie będzie mógł kontynuować prac. Na tę 

okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który 

potwierdzi Inspektor Nadzoru.  

5) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub 

wprowadzenia zmian w dokumentacji,  

6) nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 

7) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, np. odkrycie nie zinwentaryzowanych 

obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na 

harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić w związku ze 

zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub 

wprowadzeniem robót zamiennych o wartości niższej niż przewidziane w opisie 

przedmiotu zamówienia, SIWZ i w ofercie.    

5. Wycena robót wprowadzonych w wyniku zmian określonych w ust. 4 będzie 

sporządzona w oparciu o poniższe zasady: 

1) Wykonawca wykona wycenę robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą 

szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych 

wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, 

Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez 

Wykonawcę wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego): 

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa 

zachodniopomorskiego, 
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b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny 

materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych 

katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert 

handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

2) W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.  

3) Roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni 

zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

6. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia 

wynagrodzenia umownego, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 5.  

7. Niezależnie od postanowień ust. 5 i 6, Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 

5 ustawy pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, obowiązywać będzie od 

podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie 

zmian, o których mowa w ust. 7, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego 

wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi 

wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy), o którym mowa w ust. 12. 

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2) ustawy pzp, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3) ustawy pzp wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, 

jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie. 

12. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9, wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz 
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z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o 

których mowa w ust. 10 i 11 na wynagrodzenie Wykonawcy. 

13. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany 

technologiczne, mogą nastąpić, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

1) okoliczności korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności umożliwiające obniżenie kosztów 

ponoszonych przez Zamawiającego na wykonanie lub eksploatację przedmiotu 

umowy,  

2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w 

sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

4) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą 

niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

14. Zmiana polegająca na zmianie osób wskazanych do realizacji umowy następować może 

na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że 

nowa osoba spełnia wymagania określone w SIWZ.  

15. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, 

składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

16. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

do wyrażenia takiej zgody. 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

§ 19 

 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności, dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej i wody dla 

celów budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty za: 

1) energię elektryczną,  

2) dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 

zgodnie z fakturą wystawioną przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

do dokonania płatności w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury, na 

wskazany w przedmiotowej fakturze rachunek bankowy.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie siedziby, nazwy podmiotu, numeru rachunku bankowego, numerów NIP i  

REGON, pod rygorem uznania za skuteczne czynności dokonane według 

dotychczasowych danych.  

3. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 

umowy: 

1) ze strony Zamawiającego:  

a) …………………………....tel. …………….. e-mail ……………..  

b)  …………………………...tel. …………….. e-mail …………….. 

2) ze strony Wykonawcy:  

a) ………………………… .tel. …………….. e-mail ……………..  

b) …………………………...tel. …………….. e-mail ……………..  

Zmiana osób, o których mowa powyżej, powinna być dokonana w formie 

dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana Umowy.  

4. Strony zastrzegają następujące adresy dla doręczeń: 

1) Zamawiający : ….-…. ……., ul….., fax (….), e-mail: …….  

2) Wykonawca: ….-…. ……., ul….., fax (….), e-mail: …….  

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania w formie dokumentowej o 

każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 4, pod rygorem uznania korespondencji 

przekazanej na ostatnio znany adres stron za skutecznie doręczoną.  

6. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

7. Integralną część umowy stanowią wszystkie załączniki do umowy. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

9. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

PODPISY 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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      Załącznik do decyzji Nr 145/MON 
      Ministra Obrony Narodowej  
      z dnia 13 lipca 2017 r. (poz. 157) 

 
 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA W KONTAKTACH Z WYKONAWCAMI  

 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Zasady postępowania w kontaktach z wykonawcami regulują postępowanie 
pracowników i żołnierzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, 
zwanych dalej „komórkami”, oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem spółek dla których 
Minister Obrony Narodowej wykonuje uprawnienia majątkowe przysługujące Skarbowi 
Państwa z tytułu należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów w tych spółkach, 
zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", oraz osób fizycznych świadczących pracę 
na podstawie umów cywilnoprawnych w Ministerstwie Obrony Narodowej lub 
w jednostkach organizacyjnych – w stosunku do osób prawnych, osób fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną: 

 1) wykonujących na rzecz Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej odpłatne 
umowy, w szczególności na dostawy, świadczenie usług lub roboty budowlane; 

 2) które z racji zakresu prowadzonej działalności mogą starać się o zawarcie umów,    
o których mowa w pkt 1; 

 3) które działają w imieniu lub na rzecz podmiotów wskazanych w pkt 1 lub 2, zwanych 
dalej "wykonawcami". 

§ 2. W kontaktach z wykonawcami należy zachować świadomość, że mogą oni 
stosować działania mające na celu zapewnienie im przychylności, skutkujące 
naruszeniem zasady bezstronności, równego traktowania lub uczciwej konkurencji 
(reguła wzajemności). 

§ 3. W kontaktach z wykonawcami należy kierować się zasadami: 
 1) godności i honoru; 
 2) zdrowego rozsądku i umiaru; 
 3) ochrony dobrego imienia Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
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 4) pierwszeństwa interesów Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 5) unikania sytuacji, które mogłyby wywoływać powstanie długu materialnego lub 
honorowego albo poczucia wdzięczności; 

 6) bezstronności oraz unikania zachowań faworyzujących konkretnego wykonawcę 
w stosunku do jego konkurencji. 

Rozdział 2  

Rozliczanie kosztów 

§ 4. 1. Przy rozliczaniu kosztów poniesionych w związku z bezpośrednimi 
kontaktami z wykonawcami należy przyjąć zasadę "każdy płaci za siebie", 
w szczególności: 
 1) koszty podróży służbowych, w tym koszty dojazdów, wyżywienia i noclegów 

pokrywa się wyłącznie z budżetu, którego dysponentem jest Minister Obrony 
Narodowej; 

 2) w restauracjach i innych miejscach wspólnego przebywania rachunki należy opłacać 
z własnych środków w ramach późniejszego rozliczenia służbowego, lub ze środków 
pochodzących z budżetu, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej 
(karty płatnicze). 
2. Niedopuszczalne jest korzystanie z fundowanego przez wykonawców 

wyżywienia, transportu, ani z pokrywania przez nich innych kosztów i zobowiązań            
z wyjątkiem: 
 1) drobnych poczęstunków serwowanych w trakcie podróży służbowych;  
 2) transportu związanego z wykonywaniem zadań w ramach podróży służbowych. 
   
 

Rozdział 3  

Przedsięwzięcia i spotkania z udziałem wykonawców 

§ 5. 1. Dopuszczalne są przedsięwzięcia związane z zawarciem lub realizacją 
umowy, organizowane wspólnie przez komórki lub jednostki organizacyjne oraz 
wykonawców. 

2. Dopuszczalne jest udzielanie pomocy krajowym przedsiębiorstwom sektora 
obronnego w przedsięwzięciach promocyjnych skierowanych na rynki zagraniczne, w 
tym w ramach międzynarodowych targów, pokazów, wystaw i konferencji o tematyce 
obronnej, w szczególności w postaci wystawiania referencji dla sprzętu będącego na 
wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępniania informacji i 
materiałów będących w posiadaniu resortu obrony narodowej, a stanowiących 
informację publiczną lub informację przetworzoną w rozumieniu przepisów o dostępie do 
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informacji publicznej. 
3. Dopuszczalny jest udział w posiedzeniach i konferencjach organizowanych lub 

współorganizowanych przez organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 
Rzeczpospolita Polska, a w szczególności przez Organizację Traktatu 
Północnoatlantyckiego lub Unię Europejską, odbywających się z udziałem wykonawców, 
a także w przedsięwzięciach realizowanych przez komórki lub jednostki organizacyjne, 
które wynikają z zaakceptowanego rocznego planu współpracy międzynarodowej 
resortu obrony narodowej. 

4. Zaangażowanie w inne niż wymienione w ust. 1-3 przedsięwzięcia z udziałem 
wykonawców, w tym w szczególności konferencje, seminaria, sympozja - dopuszczalne 
jest wyłącznie po uzyskaniu od organizatora informacji zgodnej z wzorem zapytania, 
zawartym w załączniku Nr 1 do Zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami oraz 
udzieleniu pisemnej zgody dyrektora (szefa, komendanta, kierownika, dowódcy, 
prezesa) komórki lub jednostki organizacyjnej na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. 
W przypadku chęci uczestnictwa dyrektora (szefa, komendanta, kierownika, dowódcy, 
prezesa) w przedsięwzięciu z udziałem wykonawców, pisemną zgodę wydaje jego 
bezpośredni przełożony. 

5. Obowiązki, o których mowa w ust. 4, nie dotyczą przypadku, gdy organizatorem, 
lub współorganizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Obrony Narodowej lub inne 
instytucje krajowej administracji rządowej. 

 
§ 6. 1.  Wszelkie spotkania z wykonawcami, jeżeli nie mają charakteru: 
1) przedsięwzięć wymienionych w § 5 ust. 1-3, lub 
2) konferencji, seminariów lub sympozjów wymienionych w § 5 ust. 4 i 5, lub 
3) spotkań towarzyskich, odbywających się poza godzinami pracy, podczas których 

nie poruszano żadnych kwestii służbowych, lub 
4) spotkań o charakterze jedynie organizacyjno-porządkowym  

– powinny odbywać się przy udziale co najmniej dwóch osób będących 
przedstawicielami komórek lub jednostek organizacyjnych (zasada „wielu par oczu”), w 
przeciwnym wypadku całość spotkania powinna zostać utrwalona za pomocą urządzeń i 
środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku.   

2. Utrwalenie przebiegu spotkania z wykonawcami za pomocą urządzeń i środków 
technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku, zwane dalej 
„zapisem”, następuje po uprzednim uzyskaniu zgody wykonawcy na taki sposób 
utrwalenia przebiegu spotkania. 

3. Niedopuszczalne jest kontynuowanie spotkania z wykonawcą, który nie wyraził 
zgody na utrwalenie jego przebiegu, przy jednoczesnym braku możliwości zapewnienia 
udziału dwóch osób w spotkaniu, o którym mowa w ust. 1.  

4. Zapis następuje za pomocą urządzeń i środków technicznych wykorzystujących 
technikę cyfrową, zapewniającą:  
1) integralność zapisu; 
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2) kopiowanie zapisu pomiędzy urządzeniami, środkami technicznymi i 
informatycznymi nośnikami danych; 

3) zabezpieczenie zapisu, w szczególności przed utratą lub nieuzasadnioną zmianą; 
4) odtworzenie zapisu także przy użyciu urządzeń i środków technicznych 

korygujących lub wzmacniających utrwalony dźwięk lub obraz; 
5) udostępnienie zapisu na informatycznym nośniku danych; 
6) możliwość bieżącej kontroli dokonywanego zapisu. 

  5. Informatyczne nośniki danych na których dokonano zapisu podlegają 
zdeponowaniu w kancelarii komórki lub jednostki organizacyjnej, której pracownik lub 
żołnierz brał udział w spotkaniu z wykonawcą, gdzie następnie są archiwizowane przez 
okres 3 lat.         

 

Rozdział 4  

Sponsorowanie przedsięwzięć 

§ 7. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 1-3, niedopuszczalne jest, aby przedsięwzięcia 
organizowane lub współorganizowane przez komórki lub jednostki organizacyjne były 
finansowane, współfinansowane lub w inny sposób materialnie wspierane przez 
wykonawców, chyba że jest to związane bezpośrednio z koniecznością pokrycia 
kosztów wynikających z uczestnictwa wykonawcy w danym przedsięwzięciu. 

 

Rozdział 5  

Prezenty, materiały promocyjne i informacyjne 

§ 8. 1. Niedopuszczalne jest przyjmowanie od wykonawców prezentów w postaci 
jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych. 

2. Dopuszczalne jest przyjmowanie materiałów promocyjnych o znikomej wartości 
handlowej. 

3. Dopuszczalne i zalecane jest przyjmowanie materiałów informacyjnych. 
4. Dopuszcza się eksponowanie w salach konferencyjnych oraz w innych miejscach 

powszechnie dostępnych na terenie komórek i jednostek organizacyjnych otrzymanych 
od wykonawców materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Niewskazane jest używanie na terenie komórek i jednostek organizacyjnych 
materiałów i oznaczeń promujących wykonawców, w tym także materiałów biurowych. 
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Rozdział 6  

Kontakty towarzyskie 

§ 9. 1. Kontakty towarzyskie z wykonawcami, nawiązane zanim powstały relacje 
wynikające z wykonywanych obowiązków mogą być kontynuowane, przy zachowaniu 
zasad określonych w § 3 niniejszego załącznika.  

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, nie zaleca się nawiązywania 
kontaktów towarzyskich z wykonawcami.  

Rozdział 7  

Najem i użyczanie lokali oraz terenów 

§ 10. Dopuszczalne jest wynajmowanie lub użyczanie wykonawcom lokali i terenów 
resortu obrony narodowej w celu: 
 1) przeprowadzenia prezentacji lub pokazów na rzecz komórek lub jednostek 

organizacyjnych; 
 2) przeprowadzenia prezentacji lub pokazów organizowanych przez krajowe 

przedsiębiorstwa sektora obronnego dla odbiorców zagranicznych; 
 3) realizowania zadań przez Agencję Mienia Wojskowego, wynikających z odrębnych 

przepisów. 

Rozdział 8  

Prezentacje, pokazy i referencje  

§ 11. 1. Działania informacyjne, z wyłączeniem oficjalnej korespondencji 
dokonywanej w formie pisemnej lub realizowanej przy pomocy faksu albo służbowej 
poczty elektronicznej, powinny być przeprowadzane przez wykonawców w formie 
oficjalnych prezentacji lub pokazów. 

2. Wskazane jest, aby prezentacje lub pokazy odbywały się na terenie komórek 
i jednostek organizacyjnych lub podczas targów. 

3. W przypadku, gdyby koszty prezentacji lub pokazu były zbyt wysokie dla 
wykonawcy, bądź też gdyby prezentacja lub pokaz były ze względów technicznych lub 
organizacyjnych znacznym utrudnieniem, dopuszczalne jest ich przeprowadzenie 
u wykonawcy na rzecz oficjalnej delegacji komórek lub jednostek organizacyjnych. 

4. Niedopuszczalne jest obciążanie Skarbu Państwa – Ministra Obrony Narodowej, 
lub państwowej osoby prawnej kosztami organizowanych prezentacji lub pokazów, 
z wyłączeniem opłat z tytułu zużytych mediów i wstawek konferencyjnych. 

5. W celu zbierania niezbędnych doświadczeń i informacji dyrektorzy (szefowie, 
komendanci, kierownicy, dowódcy, prezesi) komórek i jednostek organizacyjnych mogą 
za pisemną zgodą bezpośredniego przełożonego organizować prezentacje i pokazy            
z udziałem wykonawców.  
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6. Dyrektor (szef, komendant, kierownik, dowódca, prezes) komórki lub jednostki 
organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 
5, dotyczącego sprzętu wojskowego, w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia, 
przekazuje Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej notatkę o tym wydarzeniu, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do Zasad postępowania w kontaktach                 
z wykonawcami.  

7. Wskazane jest zamieszczanie przez komórki i jednostki organizacyjne 
z odpowiednim wyprzedzeniem na własnych stronach internetowych informacji                  
o zamiarze organizacji lub możliwości przeprowadzenia prezentacji lub pokazu, 
dotyczącego konkretnych grup asortymentowych sprzętu lub usług, w celu umożliwienia 
jak największej grupie wykonawców zgłoszenia swojego udziału w tego typu 
wydarzeniach. 

 
§ 12. 1. Dopuszczalne jest udzielenie wykonawcy pozytywnych referencji 

(poświadczenia) w związku z należytym wykonaniem przez niego umowy.  
2. Referencji, o których mowa w ust. 1, udziela w formie pisemnej zamawiający po 

uprzednim ustaleniu należytego wykonania umowy.  
3. Niedopuszczalne jest udzielanie referencji, o których mowa w ust. 1, 

wykonawcom, w stosunku do których zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, której mają 
dotyczyć referencje.     

Rozdział 9  

Faworyzowanie i konflikt interesów  

§ 13. 1. Niedopuszczalne jest faworyzowanie wykonawcy, polegające 
w szczególności na: 
 1) wcześniejszym udzielaniu mu informacji, 
 2) nieuzasadnionym ograniczeniu innym wykonawcom dostępu do informacji 
– które może stawiać go w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych 
wykonawców. 

2. Wskazane jest, aby pracownicy i żołnierze komórek i jednostek organizacyjnych 
oraz osoby fizyczne świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych 
w Ministerstwie Obrony Narodowej lub w jednostkach organizacyjnych, informowali 
odpowiednio bezpośrednich przełożonych lub zamawiających o relacjach prawnych lub 
faktycznych, w których ich interes prywatny (osobisty lub majątkowy), wynikający 
z powiązań z konkretnym wykonawcą, wpływa, bądź może wpływać na obiektywne 
i bezstronne wykonywanie powierzonych obowiązków (realny bądź potencjalny konflikt 
interesów) lub też może być on postrzegany przez opinię publiczną jako znajdujący się 
w konflikcie z obiektywnym i bezstronnym wykonywaniem realizowanych przez nich 
obowiązków (postrzegalny konflikt interesów).  

3. Przez konflikt interesów należy rozumieć, w szczególności posiadanie powiązań 
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o charakterze finansowym, rodzinnym lub towarzyskim z wykonawcą.         
4. Dyrektor (szef, komendant, kierownik, dowódca, prezes) komórki lub jednostki 

organizacyjnej dysponujący wiarygodną informacją o realnym, potencjalnym lub 
postrzegalnym konflikcie interesów podległego mu pracownika lub żołnierza komórki lub 
jednostki organizacyjnej, bądź osoby fizycznej świadczącej pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych w Ministerstwie Obrony Narodowej lub w jednostkach 
organizacyjnych, rozstrzyga niezwłocznie o potrzebie podjęcia czynności zaradczych 
w celu wyeliminowania lub ograniczenia możliwości zaistnienia konfliktu interesów. 

5. Czynnością zaradczą, o której mowa w ust. 4, może być w szczególności: 
1) wydanie dyspozycji o konieczności udziału minimum dwóch osób w realizacji 

określonych czynności (zasada „wielu par oczu”), lub   
2) włączenie dodatkowych mechanizmów nadzorczych, w tym kontrolnych, lub 

sprawozdawczych w realizacji określonych czynności, lub      
3) wyłączenie osoby pozostającej w konflikcie interesów z udziału w określonej 

czynności, lub 
4) doprowadzenie do rozwiązania umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną, 

o której mowa w ust. 2.  
6. W przypadku postrzegalnego lub potencjalnego konfliktu interesów dyrektor (szef, 

komendant, kierownik, dowódca, prezes) komórki lub jednostki organizacyjnej może nie 
podejmować żadnej czynności zaradczej, jeżeli w pisemnej notatce, zarejestrowanej w 
kancelarii potwierdzi, że konflikt ten jest w jego ocenie nieistotny z punktu widzenia 
prawidłowego działania danej komórki lub jednostki organizacyjnej, a samo ujawnienie 
go przez osobę, pozostającą w konflikcie interesów jest wystarczające do jego 
skutecznej kontroli. 

7. W przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy dyrektora (szefa, komendanta, 
kierownika, dowódcy, prezesa) komórki lub jednostki organizacyjnej, o potrzebie 
podjęcia czynności zaradczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia możliwości jego 
zaistnienia, decyduje bezpośredni przełożony tej osoby. Przepisy ust. 2-6 stosuje się 
odpowiednio.      

 

Rozdział 10  

Sprawozdawczość 

§ 14. 1. Z wszelkich kontaktów z wykonawcami, osoby biorące w nich udział, 
sporządzają notatkę zawierającą informacje odnośnie: stron, celu, inicjatora, formy 
kontaktu lub miejsca spotkania oraz faktu udokumentowania jego przebiegu za pomocą 
urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i 
dźwięku, a w przypadku gdy przebieg spotkania nie został w ten sposób 
udokumentowany – również szczegółowych danych uzyskanych od wykonawcy i 
przekazanych wykonawcy. Istnieje możliwość sporządzenia wspólnej notatki przez 
osoby uczestniczące w kontaktach z wykonawcami. 
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2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, sporządza się również w przypadku kontaktów z 
podmiotami zainteresowanymi nabyciem nieruchomości Skarbu Państwa lub mienia 
ruchomego o wartości księgowej przekraczającej 10.000 złotych. 

3. Treść notatki zamieszcza się w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia kontaktu 
w wewnętrznej sieci elektronicznej w zakładce pod nazwą „kontakty z wykonawcami”.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 3, nie dotyczy: 
1) czynności zamawiającego, w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia od chwili zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu lub 
skierowania zaproszenia do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji, do 
chwili wyboru wykonawcy, o ile czynności te podejmowane są w ramach prac 
komisji; 

2) czynności zamawiającego podejmowanych od chwili wyboru wykonawcy do 
chwili podpisania umowy oraz czynności związanych z wykonywaniem 
zawartych umów, o ile czynności te podejmowane są przez uprzednio 
pisemnie wyznaczone osoby; 

3) kontaktów mających charakter oficjalnej korespondencji dokonywanej w 
formie pisemnej lub realizowanej przy pomocy faksu albo służbowej poczty 
elektronicznej; 

4) kontaktów mających miejsce w związku z realizacją fazy analityczno-
koncepcyjnej, o której mowa w przepisach decyzji w spawie  pozyskiwania 
sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o ile 
kontakty te zostaną opisane w dokumentacji, która powstanie w ramach tej 
fazy, pisemnej notatce lub protokole spotkania, bądź też ich przebieg zostanie 
utrwalony za pomocą urządzeń i środków technicznych służących do 
utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku;  

5) kontaktów dotyczących jedynie zagadnień o charakterze organizacyjno-
porządkowym; 

6) kontaktów o charakterze wyłącznie towarzyskim, odbywających się poza 
godzinami pracy, w trakcie których nie poruszano żadnych kwestii 
służbowych;  

7) prezentacji i pokazów organizowanych na podstawie § 11 ust. 5;  
8) kontaktów realizowanych w celu wykonywania obowiązków przewidzianych w 

ustawie o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień 
o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, o ile kontakty te 
zostaną opisane w pisemnej notatce lub protokole spotkania, bądź też ich 
przebieg zostanie utrwalony za pomocą urządzeń i środków technicznych 
służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku;  

9) kontaktów realizowanych w celu wykonania obowiązków przewidzianych w 
przepisach decyzji w spawie zasad funkcjonowania systemu zapewnienia 
jakości wyrobów obronnych, o ile kontakty te zostaną opisane w pisemnej 
notatce lub protokole spotkania, bądź też ich przebieg zostanie utrwalony za 
pomocą urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania dźwięku 
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albo obrazu i dźwięku.  

   5. W wewnętrznej sieci elektronicznej nie powinny być zamieszczane notatki 
sporządzane ze spotkań z wykonawcami, w przypadku gdyby podlegały one 
szczególnej ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie informacji niejawnych.     

Rozdział 11  

Wykładnia postanowień decyzji 

§ 15. 1.  Podmioty zainteresowane mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem                
do Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych o wydanie pisemnej opinii w 
sprawie interpretacji postanowień zawartych w decyzji, zwanej dalej "opinią". 

2. Podmiot wnioskujący może zastrzec we wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
anonimizację danych osobowych. 

3. Opinia ma charakter wiążący dla wszystkich komórek i jednostek 
organizacyjnych. 

4. Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych zamieszcza opinię                 
w wewnętrznej sieci elektronicznej (intranet), w zakładce "kontakty z wykonawcami". 

5. Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych może odmówić wydania 
opinii w sprawach, które były już przedmiotem rozstrzygnięcia lub, w których stan 
faktyczny ma charakter analogiczny do uprzednio opiniowanej sprawy. 
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        Załączniki 
        do Zasad postępowania  
        w kontaktach z wykonawcami 

           Załącznik  Nr 1 

WZÓR  

zapytania kierowanego do wykonawcy – organizatora przedsięwzięcia   

……………………. 

(miejscowość, data)  

................................................... 

................................................... 

(imię i nazwisko lub nazwa komórki/jednostki organizacyjnej kierującej zapytanie) 

………………………………………….. 

(niezbędne dane kontaktowe)  

         …………………... 

         (dane wykonawcy)  

ZAPYTANIE 

W związku ze skierowanym zaproszeniem do udziału Ministerstwa Obrony Narodowej/Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przedsięwzięciu 
....................................................................................................................................................... 
 (nazwa, tytuł przedsięwzięcia) 
uprzejmie proszę o przekazanie szczegółowych informacji, które umożliwią podjęcie decyzji, co 
do udziału w tym przedsięwzięciu. 

W związku z tym proszę o: 
 1) wskazanie organizatora oraz osób zarządzających przedsięwzięciem; 
 2) szczegółowe określenie celu przedsięwzięcia; 
 3) szczegółowe określenie proponowanej formy zaangażowania się jednostek lub 

przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
 4) szczegółowe przedstawienie programu; 
 5) przedstawienie listy współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków 

komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, 
których nazwy (nazwiska), logo, znaki towarowe będą publikowane lub promowane w 
związku z przedsięwzięciem. 

 
 
                ………………………………….. 

  (data, czytelny podpis kierującego zapytanie) 
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Załącznik Nr 2  
   

 

WZÓR 

 Notatki na temat organizacji przedsięwzięcia dotyczącego sprzętu wojskowego  

 
 NAZWA KOMÓRKI                                    ………………….. 
                                                      (miejscowość, data) 
LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

 ……………………………… 
             
        DYREKTOR 
      DEPARTAMENTU POLITYKI ZBROJENIOWEJ  
      ………………………………………………………..  

Notatka 
z organizacji przedsięwzięcia dotyczącego sprzętu wojskowego 

1. Organizator przedsięwzięcia: ................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………..... . 
2. Rodzaj przedsięwzięcia: ........................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………….. . 

Miejsce: ......................... . 
Data: ............................. . 

3. Program przedsięwzięcia: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
4. Biorący udział1): 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5. Sprzęt wojskowy wykorzystany podczas przedsięwzięcia: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5. Wnioski2): 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………  

         ……..…………………………. 
 (podpis dyrektora 3))  

                                                      
1) wskazać osoby z komórki lub jednostki organizacyjnej biorące udział w przedsięwzięciu oraz osoby 
reprezentujące wykonawców biorących udział w przedsięwzięciu; 
2) opisać wnioski istotne z punktu widzenia komórki lub jednostki organizacyjnej, wynikające z organizacji 
przedsięwzięcia; 
3) szefa, komendanta, kierownika, dowódcy lub prezesa komórki lub jednostki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

         

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

        DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ( BRANŻABUDOWLANA) 

      PROWADZONYCH NA KORYTARZU  PARTERU BUDYNKU 

 WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W STARGARDZIE PRZY AL. ŻOŁNIERZA 37” 

 

zgodnie z Decyzją nr 14/D/2016 z dnia 6 lipca 2016r 

w sprawie wydania nakazu usunięcia w budynku WSPL SP ZOZ w Stargardzie 

nieprawidłowości stwarzających zagrożenie dla życia ludzi.  

 

Zadanie: : Przebudowa gabinetu stomatologicznego wraz z 

korytarzem na parterze budynku. 

Zakres : Przebudowa korytarza na parterze budynku  

 

 

 Roboty ujęto w przedmiarze robót.  

 

 CVP – 45215100-8  Roboty budowlane z zakresie budowy placówek zdrowotnych.  

 

 

 

 

 

 

 

opracował – Krzysztof Taźbierski                    

 

   upr. Bud:UAN/U/7342/154/91  
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1. WSTĘP: 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: ST lub specyfikacją) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z przebudową korytarza na parterze budynku 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.  

 

1.2. Zakres stosowania ST: 

Szkice i rysunki oraz Specyfikacja Techniczna jest stosowana dla określenia wykonania i odbioru 

robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. Szkice, rysunki i Specyfikacja 

Techniczna są dokumentami będącymi podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót budowlanych zawartych w w/w dokumentach.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych, o 

których mowa w punkcie 1.1.   

Specyfikacja techniczna obejmuje podany w niżej wymienionych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych (zwanych dalej: SST) zakres robót zasadniczych. Wymagania ogólne zawarte w ST 

dotyczą wszystkich robót ogólnobudowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 

1) Roboty rozbiórkowe oraz usunięcie materiałów, które nie nadają się do ponownego 

wbudowania.  

2) Roboty murowe.  

3) Montaż drzwi drewnianych.  

4) Malowanie pomieszczeń.  

5) Gładzie gipsowe.  

6) Cokoły z płytek gress.       

 

Niniejsze szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) należy rozpatrywać łącznie ze szkicami i 

rysunkami przekazanymi przez Inwestora a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) oraz umową szczegółową. 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

1.4.1 Czas na ukończenie - czas na zakończenie robót lub odcinka (w zależności od przypadku), 

taki, jak został podany w zakresie robót konserwacji bieżącej obliczony od daty rozpoczęcia.  

Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia robót określona w zakresie robót konserwacji bieżącej.  
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Szkice i rysunki – dokumentacja uściślające miejsce i zakres wykonywania konserwacji bieżącej.  

Dziennik korespondencji - dziennik wydany przez Zamawiającego, stanowiący dokument przebiegu 

robót konserwacji bieżącej oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

przedmiotu zamówienia.  

1.4.2. Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wyznaczona umowie przez Zamawiającego do 

działania jako Przedstawiciel Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w sprawie przestrzegania 

warunków Umowy oraz do reprezentowania Zamawiającego.  

1.4.3. Kierownik  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do właściwej izby 

zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w 

sprawach dotyczących realizacji umowy. 

1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osób, określanych w umowie jako przedstawiciele Zamawiającego 

i Wykonawcy.  

1.4.5.Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.4.6.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.  

1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia przy wykonywaniu konserwacji bieżącej, a który może obejmować personel kierowniczy, 

robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 

personel pomagający Wykonawcy w realizacji konserwacji bieżącej. 

1.4.8. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., 

Nr 120, poz. 1126).  

1.4.9. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w ofercie jako Podwykonawca lub jakakolwiek 

inna osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych 

osób. 

1.4.10. Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.11. Przedsięwzięcie konserwacji bieżącej - kompleksowa realizacja wykonania konserwacji 

bieżącej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al.  Żołnierza 37 w Stargardzie, zgodnie ze szkicami, rysunkami  

oraz specyfikacjami technicznymi. 

1.4.12. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w umowie lub 

wyznaczona przez niego w razie potrzeby zgodnie z zapisami wskazanymi w umowie. 

1.4.13. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu. 

1.4.14. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w umowie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób). 
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1.4.15. Zamawiający – osoba, instytucja, firma wymieniona jako zamawiający w umowie oraz 

prawni następcy tej osoby, instytucji, firmy. 

1.4.16. ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

1.4.17. SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót remontowych: 

1.5.1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

szkicami i rysunkami (zwanymi dalej: SzR), specyfikacją techniczną, polskimi normami (zwanymi 

dalej: PN) oraz przepisami prawa budowlanego i wiedzą budowlaną. 

 

1.5.2  Zakres robót: 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, SzR, ST i 

ewentualnymi wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego. Przed ostatecznym odbiorem robót 

Wykonawca uporządkuje przejęte pomieszczenia lub teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 

materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych umową, jak również dokona 

rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

1.5.3. Ochrona i utrzymanie robót: 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania pomieszczeń lub terenu) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z 

pomieszczeniami lub terenem. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadawalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela  

Zamawiającego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od 

wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 

1.5.4.  Zgodność robót z wykazem robót i ST: 

Szkice i rysunki, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz inne dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z ST. 

Dane określone w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. 

Ceny materiałów ustalone są na podstawie średnich jednostkowych cen zakupu materiałów w 

danym kwartale publikowanych w informacjach o cenach materiałów budowlanych, instalacyjnych 

i elektrycznych „SEKOCENBUD” wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- 

Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA”. Ceny pozostałych materiałów nie publikowane w 

wydawnictwie „SEKOCENBUD” będą przyjmowane według ofert dostawców i producenta. 
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Zapłata za materiały i urządzenia nastąpi według faktur zakupu lub cen ofertowych, każdorazowo 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.5. Wykaz robót: 

Wykaz robót dotyczący niniejszej specyfikacji, obejmuje następujący zakres robót: 

1) Roboty rozbiórkowe oraz usunięcie materiałów, które nie nadają się do ponownego 

wbudowania.  

2) Roboty murowe.  

3) Montaż drzwi drewnianych.  

4) Malowanie pomieszczeń.  

5) Gładzie gipsowe.  

6) Cokoły z płytek gress.  

   

1.6. Przekazanie pomieszczeń lub terenu: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia lub teren w terminie ustalonym w „Zakresie 

robót konserwacji bieżącej”. W dniu przekazania pomieszczeń lub terenu Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dziennik korespondencji realizacji robót konserwacji bieżącej (zwany dalej: dziennik 

korespondencji), a także wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z 

materiałów własnych i nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony 

z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 

pomieszczeń lub terenu oraz materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne 

itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.7. Zabezpieczenie  pomieszczeń lub terenu: 

Przed przystąpieniem do konserwacji bieżącej Wykonawca umieści w miejscach oraz ilościach 

określonych przez Zamawiającego tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 

wytycznymi Przedstawiciela Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia pomieszczeń lub terenu w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt 

zabezpieczenia pomieszczeń lub terenu nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.   

 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia konserwacji bieżącej, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie 
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podejmował wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska w pomieszczeniach lub terenie oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwość 

dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, a także będzie miał szczególny 

wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska obciążają w całości Wykonawcę. Wszystkie 

skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 

obciążają Wykonawcę. Stosując się do tych wymogów, Wykonawca będzie miał szczególny 

wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ścieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 

powstania pożaru. 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa:  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu pomieszczeń lub terenu i materiałów 

niebezpiecznych. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

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 sposobem realizacji robót lub przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

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

wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do wykonywania robót muszą mieć świadectwa 

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Wszelkie materiały odpadowe użyte 

do wykonywania robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu 

należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu. 

 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej:  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
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własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla życia i zdrowia oraz 

nie spełniających 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 dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 

 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane (budynek Wojskowej Specjalistycznej 

Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy 

Al. Żołnierza 37) oraz wszelkie ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 

prowadzenia robót aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela 

Zamawiającego roboty konserwacji bieżącej mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien 

rozpocząć roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

1.14. Stosowanie się do przepisów prawa: 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek 

sposób związane z robotami konserwacji bieżącej oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

Realizacja inwestycji jest oparta o następujące prawne dokumenty:  

1) Umowa szczegółowa, 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

3) SIWZ , 

4) Szkice i rysunki. 

 

2. MATERIAŁY:  
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2.1. Źródła uzyskania materiałów: 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca przedstawi 

Przedstawicielowi Zamawiającego szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz sposób próbkowania do zatwierdzenia przez producenta. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.  

Zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnym z: 

1) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570) -  

ustawa nałożyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE. 

Zgodnie z art. 5 wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z 

normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną.  

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009r., Nr 144, poz. 1182),  

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 

2015r., poz. 2332),  

4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz.1966). 

 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Wojskowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 

nie zapłaceniem za prace wykonane przy użyciu tych materiałów.  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów:  

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wykonania 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości 

do wykonania robót i były dostępne do kontroli przez  Przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.   

 

3. SPRZĘT:  

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat 
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tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w 

zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i dokumentacji 

technicznej oraz w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów, potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem, o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami odrębnymi). Wybrany sprzęt po akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, nie może 

być później zmieniany bez uprzedniej pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego    

dyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.   

 

4. 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 ST, 

dokumentacji technicznej, wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego i w terminie określonym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie 

Przedstawiciela Zamawiającego zostaną usunięte z terenu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 

Wojskowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do budynku Wojskowej 

Specjalistycznej Przychodni Wojskowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Stargardzie na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT:  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z treścią umowy 

szczegółowej, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności prawa  

budowlanego i normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z Rysunkami i szkicami, Opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Decyzje 

Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Rysunkach i szkicach, opisie przedmiotu 

zamówienia ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel 
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Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 

dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

 

6.1. Program zapewnienia jakości: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewniające wykonania zlecenia zgodnie z 

warunkami określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót: 

Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli jakości Przedstawiciel Zamawiającego może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rysunkach i szkicach i 

ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, w normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Przedstawiciel Zamawiającego 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do tego, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

warunkami umowy. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek: 

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

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego, 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Tam, gdzie jest 

konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty betoniarskie Wykonawca zapewni 

ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki badań dla Przedstawiciela Zamawiającego.  
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6.4. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 

wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

Przedstawicielowi Zamawiającego ich wyniki do akceptacji. 

 

6.5. Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywał przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane przedstawicielowi Zamawiającego na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być 

mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie 

wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty: 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Przedstawiciel Zamawiającego 

może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, tzw. znak CE, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać powyższe dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
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dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty korespondencji: 

6.8.1. Dziennik korespondencji:  

Dziennik korespondencji jest dokumentem, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy pomieszczeń lub terenu do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika korespondencji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku korespondencji będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót konserwacji bieżącej, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony konserwacji bieżącej. Każdy zapis w dzienniku 

korespondencji będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika korespondencji protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Wykonawcy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1) datę przekazania Wykonawcy pomieszczeń lub terenu, zgodną z protokołem przekazania 

placu 

2) datę przekazania przez Zamawiającego „Zakresu robót konserwacji bieżącej”,  

3) zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót,  

4) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

5) dane dotyczące sposobu, wykonywania i zabezpieczenia robót,  

6) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził,  

7) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,  

8) inne istotne informacje o przebiegu robót,  

9) daty odbiorów robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika korespondencji, będą 

każdorazowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Decyzje Przedstawiciela 

Zamawiającego wpisane do dziennika korespondencji, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

6.8.3. Pozostałe dokumenty: 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. i 6.8.2. również 

następujące dokumenty: 
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1) plan BIOZ,  

2) protokoły przekazania terenu budowy,  

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

4) umowy z podwykonawcami, 

5) protokoły z narad i ustaleń, 

6) korespondencję na budowie.  

 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 

Wojskowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów  spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty  będą zawsze 

dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT:  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:  

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane kosztorysem 

powykonawczym. Wykonanie zamówienia wymaga wykonania obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT:  

 

8.1.Rodzaje odbiorów robót:  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz umowy roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

1) odbiorowi ostatecznemu,  

2) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.2. Odbiór ostateczny:  

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego: 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika korespondencji, z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przejęcia 

dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja złożona z 

Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze szkicami i rysunkami i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
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poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające 

lub zamienne),  

2) dzienniki korespondencji, 

3) wyniki pomiarów kontrolnych (obmiar robót) oraz badań materiałów zgodnie z ST,  

4) opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.3. 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 z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:  

 

9.1. Ustalenia ogólne:  

Podstawą rozliczenia finansowego będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    

Zamawiającym.  

 

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE:  

10.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi 

zmianami), 

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

montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

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

zmianami),  

10.3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami),  
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10.4.Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi 

zmianami),   

10.5.Ustawa z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z 

późniejszymi zmianami),  

10.6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017r., poz. 736 z 

późniejszymi zmianami),  

10.7.Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z 

późniejszymi zmianami),  

10.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126 

z późniejszymi zmianami).  

 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

1) PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 

2) PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

3) PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

4) PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

5) PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

6) PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

7) PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

8) PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 

9) PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

10) PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

11) PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 

12) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

13) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

14) PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

15) PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

16) PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

17) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666).   

18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r., Nr 259, poz. 2173 z 

późniejszymi zmianami),  

19) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 – Rusztowania - Instrukcja Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

20) PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 

eksploatacja. 

21) PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowań. 

22) PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 

nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
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23) PN-EN 12811-Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 

placu budowy. 

24) PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.  

25) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

26) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

27) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. 

28) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

29) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

30) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

31) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

32) PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

33) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

34) PN-86/B-30020 Wapno. 

35) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

36) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

37) PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

38) PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

39) PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

40) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

41) PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

42) PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

43) PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

44) PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

45) PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

46) PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

47) PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

48) PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

49) PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

50) PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

51) PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

52) PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

53) PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 

54) PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. 
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55) PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 

56) PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

57) PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 

58) PN-B-06250 Beton zwykły. 

59) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

60) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

61) PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

62) PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

63) PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.  

64) PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

65) PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. 

 

Metoda przesiewania:  

1) PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.  

 

Wskaźnik kształtu:  

1) PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

2) PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

3) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

4) PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

5) PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

6) PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

7) PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

8) PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

9) PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

10) PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie transport. 

11) PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

12) PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

13) PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów 

i masy. 

14) PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej.  

 

Wymiary: 

1) PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. 
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Tolerancja kształtu i wymiarów: 

1) PN-ISO 1891: 1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

2) PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 

3) PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

4) PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

5) PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

6) PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

 

Terminy ogólne: 

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

5) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

6) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

7) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

8) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

9) PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemii 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYSZCZEGÓLNIONE W CZĘŚCI 

OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: 

 

1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ USUNIĘCIE MATERIAŁÓW, KTÓRE NIE 

NADAJĄ SIĘ DO PONOWNEGO WBUDOWANIA:    

 

1. WSTĘP:  

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: SST) są wymagania 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów budynku, ich 

wywozem i utylizacją podczas wykonywania przebudowy korytarza na parterze budynku 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami „Wymagania ogólne”. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST:  

1) rozebranie cokolików z płytek na kleju bez odzysku płytek w pomieszczeniach na korytarzu 

na parterze i w korytarzykach I, II, III, IV. 

2) poszerzenie otworów drzwiowych do pomieszczeń nr 14, 14A, 16, 16A i 17 w ścianach z 

cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,  

3) demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych w 

pomieszczeniach: WC, numer: 6, 7, 8, 8A, 14, 14A, 16, 16A, 17, 18 i 18A,  

4) wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 w pomieszczeniach WC i 

numer: 6, 7, 8, 8A, 14, 14A, 16, 16A, 17, 18 i 18A, 

5) odbicie tynków wewnętrznych  na korytarzu - parter (o ile stare tynki znajdujące się pod 

boazerią będą w złym stanie technicznym) od poziomu posadzki do wysokości 1,45 m,  

6) usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wbudowania,  

7) wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko miejskie 

wraz z utylizacją gruzu,  

8) transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym – do 

punktu skupu.  

 

2. MATERIAŁY: 
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1) Gruz,  

2) Stal.  

 

3. SPRZĘT: 

3.1. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: młoty udarowe, palnik tlenowy, piły 

do ciecia elementów betonowych, łopaty, młoty, przecinaki, wiadra, rynny do transportu 

materiałów rozbiórkowych z budynku.  

 

4. TRANSPORT:  

4.1. Transport materiałów z rozbiórki:  

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone na wysypisko miejskie (gruz), gdzie 

powinny zostać zutylizowany oraz do miejsca skupu (stal) środkami transportu zaakceptowanymi  

przez Zamawiającego dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT:  

5.1. Ustalenia ogólne:  

Prace związane z rozbiórką powinny być uzgodnione przez Wykonawcę  

z Przedstawicielem Zamawiającego. Pomieszczenia znajdujące się w strefie robót rozbiórkowych, a 

w szczególności ciągi komunikacyjne powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Jeżeli pomieszczenia, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub 

zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT: 

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych: 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT: 

7.1. Jednostka obmiarowa: 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 

1) dla skupu metalu  - tona (t), 

2) dla wywozu gruzu  - metr sześcienny (m3).  

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu.              

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT:  

Zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi” - pkt 8. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
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Podstawą rozliczenia finansowego będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z  

Zamawiającym.  

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE: 

 

2) ROBOTY MUROWE: 

 

1. WSTĘP: 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych oraz tynków wewnętrznych 

cementowo wapiennych kat. III podczas wykonywania przebudowy  korytarza na parterze budynku 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.  

 

1.2. Zakres robót objętych SST: 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót murowych i obejmują: 

1) wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych do [NP 80 mm - belki z ceownika lub dwuteownika NP. 120 mm w 

pomieszczeniach nr: 14, 14A, 16, 16a i 17,  

2) umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek,  

3) zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do 

pomieszczenia nr 18A (grubość muru 12 cm) i  pomieszczenia nr 6 (grubość muru 50 cm),  

4) wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych III kategorii na ścianach po zamurowaniach w 

pomieszczeniu nr 6 i 18A, ościeżach w pomieszczeniach WC i nr:  7, 8, 8A, 14, 14A, 16, 

16A, 17 i 18 oraz na ścianach korytarza parteru (o ile stare tynki znajdujące się pod boazerią 

będą w złym stanie technicznym) od poziomu posadzki do wysokości 1,45 m.  

 

1.3. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

1) Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektowo – kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub 

powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym 

sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru.  
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2) Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym 

omówionym w punkcie 2.  

3) Elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.  

4) Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin 

oraz zachowaniem poziomu i pionu.  

5) Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica 

poziomu poszczególnych części muru w trakcie wykonywania budynku nie może 

przekraczać 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloków i pustaków, przy czym w 

miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawić strzępia 

zazębione końcowe. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastosowania większej 

różnicy poziomów, niż podano wyżej, należy zostawić strzępia uciekające lub stosować 

przerwy dylatacyjne.   

6) Przy murach licowanych licówką o wymiarach cegły lub o wymiarach umożliwiających 

konstrukcyjne związanie z murem, warstwa licowa powinna być murowana łącznie z 

całością muru na tej samej zaprawie.  

7) Najkrótszy okres od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na tym 

samym odcinku robót muru następnej kondygnacji zależny jest od rodzaju zaprawy i 

wysokości muru dolnej kondygnacji. Okres ten określa w dobach poniższa tabela: 

 

Rodzaj zaprawy użytej do murowania Wysokość dolnej kondygnacji 

 do 3,5m 

Wapienna  7 

Cementowo   wapienna 5 

Cementowa  3 

 

8) Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym 

murem.  

9) Kotwy, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie 

cementowej.   

10) W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi 

sposobami wyłącznie przy temperaturze wyższej niż 0C. Przy spadku temperatury 

poniżej 0C stosuje się specjalne sposoby murowania. W Polsce przyjęła się metoda 

zachowania ciepła oraz metoda murowania w osłonach, tzw. cieplakach. Metoda 

zachowania ciepła polega na wytworzeniu i zachowaniu ciepła w murze i zaprawie 

niezbędnego w procesie wiązania i twardnienia zaprawy przy użyciu prostych środków 

zabezpieczających: 

a) składowanie materiałów w pomieszczeniach osłoniętych od wpływów                                           

atmosferycznych, 

b) dodatków chemicznych do zapraw powodujących wzrost temperatury zaprawy i 

przyspieszenia jej wiązania i twardnienia, 

c) podgrzewania zaprawy i jej składników, 

d) transportu zaprawy w zabezpieczonych przed utratą ciepła środkach transportowych, 
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e) okrywania muru izolacyjnymi osłonami. 

 

W zależności od temperatury otoczenia stosuje się poszczególne środki pojedynczo lub 

łącznie wg zasad podanych w opracowaniu „Poradnik majstra budowlanego”. 

Metodę murowania w cieplakach stosuje się w przypadku konieczności prowadzenia 

robót w sposób ciągły, bez względu na ewentualne dowolnie niskie temperatury. 

Cieplaki wykonuje się przez prowizoryczne obudowanie (np. z wybrakowanego drewna, 

materiałów słomianych lub trzcinowych lub z brezentu) miejsca wykonywania murów, 

dzięki czemu stwarza się warunki prowadzenia robót zbliżone do normalnych. Wnętrze 

cieplaka musi być ogrzewane nagrzewnicą lub promiennikiem ciepła. Nie wolno do tego 

używać koksowników. 

11) Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i 

fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru tych robót. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy 

sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.  

12) Wykonanie murów z przewodami wentylacyjnymi powinno odbywać się zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji uzgodnione z 

projektantem powinny być potwierdzone zapisem nadzoru technicznego w dzienniku 

budowy lub innym równoległym dokumencie.  

13) Murowanie trzonów z przewodami powinno odbywać się w temperaturze powyżej +5ºC 

w czasie bezdeszczowej pogody.  

14) Przewody wentylacyjne powinny być pionowe. Dopuszcza się odchylenia przewodów 

od kierunku pionowego do 30º, jednak nie więcej niż 45º, pod warunkiem uzyskania na 

to pisemnej zgody właściwego terenowego organu budowlanego oraz umieszczenia na 

załamaniach otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. Powierzchnie 

wewnętrzne przewodów w miejscach załamań powinny być zabezpieczone przed 

uderzeniami kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z prętów 

stalowych o średnicy nie mniejszej niż 10 mm w wypukłej części przewodów i blachą 

grubości minimum 2 mm we wklęsłej części kanału.  

15) Przewody powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i 

wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być 

mniejsze niż 14×14 cm (1/2 × 1/2 cegły wraz ze spoinami) lub przekrój okrągły nie 

mniejszy niż ø 15cm.  

16) Przewody powinny być szczelne, pustaki kominowe należy układać na zaprawach 

plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą. 

Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach murowanych powinny być gładkie, 

bez występów lub wklęśnięć. Wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę należy usunąć, 

a spoinę wygładzić.  

17) Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w dolnej 

części mogła uzyskać wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich: 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego oraz zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane. 

 

1.5.1. 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. 

1.5.2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów 

lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie od 4 do 6 miesięcy po zakończeniu robót stanu 

surowego. 

1.5.3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych 

temperatur” ITB, Warszawa 1988. 

1.5.4. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo – wapienne i 

wapienne powinny być w trakcie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 

wodą. 

1.5.5. Roboty tynkowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 i 

PN-65/B-10101. 

1.5.6. Tynki  mogą być nakładane na wszystkie zwykle spotykane rodzaje podłoży. Z punktu 

widzenia przyczepności należy dokonać podziału podłoży na przyjazne tynkom, np. mur z 

cegły ceramicznej, wapienno – piaskowej, pustaków, chłonnego betonu oraz podłoża trudne – 

np. gładki beton o niskiej chłonności. Do tych właściwości należy dostosować rodzaj gipsu 

oraz technologię wykonawczą, np. sposób przygotowania podłoża, wg procedur zalecanych 

przez producenta gotowych mieszanek tynków gipsowych. 

1.5.7. Wykonywanie tynków wewnętrznych w budynkach można rozpocząć dopiero po 

zapewnieniu, że temperatura pomieszczeń i podłoża wynosi nie mniej niż +5ºC (i nie spadnie 

w trakcie wykonywania robót). Środki gruntujące i zaprawy, w momencie wykonywania prac, 

są materiałami zawierającymi wodę i mogą ulec zniszczeniu na skutek oddziaływania 

ujemnych temperatur. Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury powierzchni elementów 

budowli w miesiącach zimowych należy ogrzewać i dokładnie wietrzyć pomieszczenia na co 

najmniej od 3 do 4 tygodni przed rozpoczęciem robót tynkarskich. 

 

2. MATERIAŁY:  

1) Cegła ceramiczna pełna kl. 15, wymiary 250x120x65 mm, współczynnik przewodzenia 

ciepła λ 0,34-0,90 W/mK, zużycie 61-128 m2 w zależności od sposobu układania, ciężar 

objętościowy 1800-1900kg/m3.  

2) Zaprawa cementowo –wapienna do murowania ścian z cegły - PN-EN 998-2:2004. Zaprawa 

murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do 

murów zbrojonych i niezbrojonych. Wytrzymałość na ściskanie: kategoria M 5. 
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Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna): ≥ 0,15 N/mm2. Zawartość chlorków: 0,07% 

Cl. Reakcja na ogień: klasa A1 Absorpcja wody: 0,1 kg/m2min0,5. Współczynnik dyfuzji 

pary wodnej (wartość tabelaryczna): 15/35. Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość 

tabelaryczna): 0,83 W/mK. Trwałość: spadek wytrzymałości na zginanie po cyklach 

zamrażania-rozmrażania: <40%. Trwałość: ubytek masy po cyklach zamrażania-

rozmrażania: <3%.  

3) Glina stosowana do tynków powinna zawierać 5-20% piasku, nie powinna zaś mieć obcych 

zanieczyszczeń. Powinna ona po ukopaniu leżakować przez okres zimowy w hałdzie na 

otwartym powietrzu. Glinę należy co najmniej 24 godziny wcześniej rozrobić wodą do 

konsystencji ciekłej, a przed dodaniem do zaprawy usunąć nadmiar wody i dodawać w 

postaci zawiesiny (o konsystencji gęstej śmietany). Można również dodawać glinę w postaci 

proszku. 

4) Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, gotowe 

zaprawy murarskie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach 

państwowych, aprobatach technicznych. 

5) Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych, 

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25÷0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5÷1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0mm, 

c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o 

średnicy poniżej 0,05mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu,  

d) do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty,  

e) do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

oczkach 0,5mm. 

6) Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do 

celów budowlanych. 

 

Tablica 1. Wymagania ogólne. 

 Wymagania Metoda badań 

Barwa powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej  

Zapach woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego wg PN-B-32250 

Zawiesina woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków  

PH, nie mniej niż 4  

 

3. SPRZĘT: 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych niniejszą SST winien wykazać się 

możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, tj. spełniającą wymagania 

SST, jakości robót. 

 

4. TRANSPORT: 
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Cegłę ceramiczną można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zapobiegający 

uszkodzeniom mechanicznym.  

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego 

jakość określona atestem – musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. 

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

1) cement luzem – w magazynach specjalnych, 

2) cement workowy – w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w 

magazynach zamkniętych. 

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-

08.  

Glina powinna pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie gliny i jej jakość – określona w pełnej 

charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika 

Budowy. Glinę należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 

rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. W/w zasad należy 

przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Glinę należy przechowywać w warunkach 

zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 

Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość  określona w 

pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez 

Kierownika Budowy. Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed 

rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych 

klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo należy 

przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem 

oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT: 

 

5.1. Mury: 

Mury  należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 4 m dla murów z cegły. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W 

przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 

lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. Cegły i 

pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub konieczne jest 

moczenie cegły suchej. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest 

dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana 
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z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 

wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 

cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy 

temperaturze powyżej 0oC. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych 

dopuszcza się w temperaturze poniżej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 

wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - 

montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r. W przypadku przerwania robót na okres 

zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 

wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i 

gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Spoiny w murach ceglanych: w zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, 

należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy 

czym grubość maksymalna nie powinna:  

1) przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

2) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-  10mm (murowanie 

na tzw. puste spoiny). 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, 

z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 

cegieł. Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie 

równej co najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin: 

1) w ścianach najwyższej kondygnacji, 

2) w murach podokiennych, 

3) w murach przeciwpożarowych, 

4) na poddaszu, pod warunkiem żeby naprężenie we wszystkich tych przypadkach było 

mniejsze od 2/3 naprężenia dopuszczalnego według normy PN-87/B-03002. 

W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie 

cegieł połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania 

prawidłowego wiązania. 

 

5.2. Tynki: 

5.2.1.Przygotowanie podłoża: 

5.2.1.1. Podłoże z elementów ceramicznych: 

1)  W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10÷15 mm 

od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 

jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do 

podłoża. 
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2) 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 muru należy zwilżyć wodą. 

3) W przypadku zastosowania w murze cegły rozbiórkowej należy wykuć cegły przesiąknięte 

sadzą z przewodów dymowych i uzupełnić mur cegłami nowymi. 

4) Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. 

 

5.2.1.2. Podłoże z monolitycznych betonów:  

1) Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 

2) Gładkie powierzchnie betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a 

następnie oczyścić je z kurzu i pyłu. W przypadku tynków gipsowych z gotowych 

mieszanek, producent zwykle posiada w swoim asortymencie odpowiednie środki 

chemiczne poprawiające przyczepność podłoży betonowych. 

3) Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany wyżej nawet w przypadku stosowania 

desek niestruganych jako szalunku. 

4) Elementy prefabrykowane powinny być czyste i pozbawione śladów smarów. Powierzchnie 

należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. Niedopuszczalna jest łuszcząca się 

zendra na powierzchni prefabrykatów. 

5) Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą. 

 

5.3.  Przygotowanie zapraw tynkarskich:  

5.3.1. Zaprawa cementowo – wapienna. 

Dla zapraw cementowo – wapiennych do wykonania tynków wewnętrznych można stosować 

następujące proporcje cement marki 35: ciasto wapienne: piasek1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10. 

Sposób przygotowania zaprawy jest następujący:  

1) mieszać składniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek) aż do uzyskania jednolitej 

mieszaniny,  

2) dodać wodę i mieszać do uzyskania jednorodnej masy. 

W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je mieszać na sucho z cementem, przed 

zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku dodatków ciekłych, itp. ciasta 

wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego, należy je rozprowadzić w wodzie, przed dodaniem 

do składników sypkich. Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejność 

wykonywania czynności pozostaje taka sama jak przy przygotowywaniu ręcznym (j/w), tylko przy 

użyciu mieszarki. 

 

5.4. Wykonanie tynków: 

5.4.1. Tynki cementowo – wapienne: 

5.4.1.1.Wykonanie ręczne tynków dwuwarstwowych: 

1) Do wyznaczenia powierzchni tynku używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 

1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła tych gwoździ wykonuje się placki z 

zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździa. Następnie między plackami narzuca się 
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pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 

przy narzucaniu i wyrównywaniu warstwy tynku. Dużym ułatwieniem jest zastosowanie 

zamiast pasów listew drewnianych lub stalowych. 

2) Tynki dwuwarstwowe powinny być wykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki 

należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie 

na ostro (tynk kategorii II) lub na gładko (tynk kategorii III). Marka zaprawy na narzut 

powinna być niższa niż na obrzutkę. 

3) Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszynowych należy wykonywać z 

zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej 1:1), o grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na 

ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki 

powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

4) Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 

skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go 

za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, 

narzut zaś na wrębach, na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut zaciera się na 

gotowo packą drewnianą. 

 

5.4.1.2.Wykonanie mechaniczne tynków zwykłych: 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 

przygotowanym podłożu jest następująca: 

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

2) mechaniczne wykonanie obrzutki, 

3) mechaniczne wykonanie narzutów, 

4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej partii 

składników lub przy zmianie wilgotności dostarczonych składników. Czas 1 cyklu mieszania 

zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niż 

2 minuty. Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed 

rozpoczęciem tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu 

zwiększenia poślizgu zaprawy. Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo 

– posuwistym, zachowując optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a 

mianowicie: 

1) nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11÷12 mm itp. 40cm, przy średnicy 

dyszy 13÷14 mm itp. 30cm, 

2) nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11÷12 mm itp. 20 cm, przy średnicy dyszy 13÷14 

mm itp. 18 cm,  

3) narzut należy ściągać pacą drewnianą,  

4) przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym 

przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się 
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przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 

mm. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

 

6.1. Mury: 

- dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

- kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

- w przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby 

nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we 

własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium 

przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów 

i wyrobów normami. 

- w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

- wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

6.2. Tynki: 

6.2.1.Kontrola jakości podłoża: 

 

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA STANU PODŁOŻA POD TYNK 

cecha 

 

metoda kontroli wynik kontroli środki zaradcze 

wilgotność wygląd ciemny kolor odczekać aż podłoże 

odpowiednio wyschnie*) 

próba ścierania odczucie wilgoci 

próba zwilżania powolne wchłanianie 

wilgoci lub jej brak 

 

 

 

 

równość podłoża sprawdzanie przy 

pomocy łaty 

nierówności wyrównać jeżeli powyżej 

dopuszczalnych**) 

przywierające ciała 

obce, kurz, 

zabrudzenia 

wygląd różnica w kolorze oczyszczenie przy pomocy 

kielni, szczotki, miotły itp., 

względnie wody i pozost. do 

wyschnięcia 

próba ścierania kurzenie się 

luźne i zwietrzałe próba drapania odłupywanie się części dokładne usunięcie 
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części podłoża (skrobania) podłoża zanieczyszczeń przy pomocy 

szpachli, szczotki stalowej, 

miotły 
próba ścierania piaszczenie się 

resztki oleju 

szalunkowego 

względnie środków 

antyadhezyjnych 

próba zwilżania woda nie wsiąka 

(tworzy krople) 

oczyszczenie przy pomocy pary 

wodnej z dodatkiem środków, 

zmycie czystą wodą i 

pozostawienie do wyschnięcia 

lub zastosowanie środków 

specjalistycznych 

światło ultrafioletowe fluorescencyjne 

świecenie 

słaba chłonność 

podłoża 

betonowego bez 

środków 

antyadhezyjnych 

wygląd powierzchnia 

błyszcząca 

w przypadku tynków 

zawierających gips: zastosować 

mostek zwiększający 

przyczepność***) 

w przypadku tynków 

cementowo - wapiennych: 

zastosować środek zwiększający 

przyczepność 

próba ścierania powierzchnia gładka 

próba zwilżania beton nie zmienia 

koloru z jasnego na 

ciemny, nie wchłania 

kropelki wody 

Silna chłonność 

pozostałych 

podłoży 

tynkarskich (nie 

beton) 

próba zwilżenia bardzo szybko zmienia 

kolor z jasnego na 

ciemny 

obrzutka wstępna, środek 

wyrównujący chłonność 

złuszczenie i 

powierzchniowe 

odspojenie betonu 

próba drapania 

(skrobania) 

odrywanie się, 

łuszczenie 

szczotkowanie szczotką stalową, 

piaskowanie, szlifowanie 

próba zwilżania niska chłonność 

podłoża, w 

zarysowaniach 

przebarwienie (mocne 

wchłanianie wody) 

wykwity wygląd wykwity solne szczotkowanie na sucho, o ile to 

konieczne naniesienie mostka 

adhezyjnego, wzgl. innego 

środka zwiększającego 

przyczepność 
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temperatura: 

1)powietrza w 

pomieszczeniu 

2)podłoża 

pomiar: 

1)termometr 

2)termometr do 

mierzenia 

temperatury podłoża 

poniżej +5ºC ogrzewanie i wietrzenie 

pomieszczenia i dostateczne 

nagrzanie podłoża 

*) Wymagany ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy 

wilgotnościomierza elektrycznego lub próby suszenia, a materiał do badania pobiera się z 

głębokości 2÷4cm. 

 

**) Dopuszczalne odchyłki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, 

PN-68/B-10024, PN-70/B-10026. 

 

***) Mostki przyczepnościowe dla tynków zawierających gips nie nadają się pod tynki cementowo 

– wapienne. 

 

6.2.2. 

Wykonanie robót okładzinowych powinno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonywania i 

odbioru robót budowlano – montażowych”. Arkady, Warszawa 1990 oraz odpowiednim normom. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 

zwykłych wewnętrznych (cementowo – wapiennych i gipsowych) podaje poniższa tabela: 

 

Wymagania dla tynków zgodnie z tabelą Nr 5  PN-70/B-10100: 

kategoria 

tynku 

odchylenia 

powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie od linii 

prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie 

przecinających 

się płaszczyzn 

od kąta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

pionowego poziomego 

 

 

 

III 

nie większe niż 

3mm i w liczbie 

nie większej niż 3 

na całej długości 

łaty kontrolnej 2m 

nie większe niż 2mm na 

1m  i ogółem nie więcej 

niż 4mm w pomieszczeniu 

do 3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

nie większe niż 3mm na 

1m i ogółem nie więcej 

niż 6mm na całej 

powierzchni ograniczonej 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 

3mm na 1m 
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IV 

nie większe niż 

2mm i w liczbie 

nie większej niż 2 

na całej długości 

łaty kontrolnej 2m 

nie większe niż 1,5mm na 

1m  i ogółem nie więcej 

niż 3mm w pomieszczeniu 

do 3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

nie większe niż 2mm na 

1m i ogółem nie więcej 

niż 3mm na całej 

powierzchni ograniczonej 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 

2mm na 1m 

 

Wykonanie tynków gipsowych nakładanych maszynowo lub ręcznie jako tynków kategorii IV 

wiąże się z dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. 

Tynki jednowarstwowe gipsowe na gładkich powierzchniach betonowych mają tendencję do 

tworzenia pęcherzyków powietrza i mogą być wykonane jedynie zwiększonym nakładem pracy. 

Pęcherzyki powietrza są jedynie wadą optyczną. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku, 

można „ściąć” powstałe na powierzchni tynku pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie 

zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Tego rodzaju miejsca mogą pozostać 

widoczne, ale nie są uważane za wady tynku. 

 

7. OBMIAR ROBÓT: 

 

7.1.Mury:  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 01 „Konstrukcje murowe.   

Założenia szczegółowe” punkt 4.1., 4.2., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.12, 4.13., 4.14. – 4.21., 4.24. – 4.26. 

Jednostką obmiarową jest dla ścian – m2.  

 

7.2. Tynki: 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 08 „Tynki, sztablatury i okładziny 

wewnętrzne. Założenia szczegółowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6. 

Jednostką obmiarową są: 

1) zaprawy – m3,  

2) powierzchni tynkowanych – m2.  

 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT: 

 

8.1. Podstawa odbioru robót murowych: 

Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

1) dziennik korespondencji, 

2) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 

3) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 

nie były odnotowane w dzienniku robót, 
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4) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

5) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez 

budowę (np. w odniesieniu do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów),  

6) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.1.1. Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu elementów metalowych ogrodzenia. 

 

 

 

 

8.1.2. Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu: 

1) Mury z cegły  ceramicznej (klinkierowej) oraz elementów z betonu powinny być wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 

niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 

2) Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i 

bloczków betonowych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy. 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Rodzaje odchyłek 

dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

z cegły i pustaków 

ceramicznych 

Z  

drobnowymia

rowych 

elementów z 

betonu 

komórkowego 

mury  

spoinowane 

mury 

niespoinowa

ne 

1 2 3 4 5 

1 zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni murów: 

- na długości 1m 

- na całej powierzchni ściany 

pomieszczenia 

3 

10 

 

6 

20 

 

 

4 

- 

 

2 odchylenia od pionu powierzchni i 

krawędzi: 

- na wysokości 1m 

- na wysokości 1 kondygnacji 

- na całej wysokości ściany 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

3 

6 

15 

3 odchylenia od kierunku poziomego 

górnej powierzchni każdej warstwy 

muru: 

- na długości 1m 

- na całej długości muru 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

 

 

2 

30 

4 odchylenia od kierunku poziomego    
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górnej powierzchni ostatniej warstwy 

muru pod stropem: 

- na długości 1m 

- na całej długości budynku 

 

1 

10 

 

2 

20 

 

- 

- 

5 odchylenia przecinających się 

powierzchni muru od kąta 

przewidzianego w projekcie (zwykle 

90): 

- na długości 1m 

- na całej długości ściany 

 

 

 

 

3 

- 

 

 

 

 

6 

- 

 

 

 

 

10 

30 

6 odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o 

wymiarach:  

 

 

±10 

do 100cm szerokość 

wysokość 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

powyżej 100cm szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

3) Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. 

4) Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały 

nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, 

powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

    

8.1.3.Ocena wyników badań po odbiorze: 

W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszą SST należy ustalić, 

czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszej SST zagrażają 

bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. 

Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane 

w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

 

8.2. Podstawą do odbioru technicznego tynków jest: 

1) badanie podłoży, 

2) badanie materiałów tynkarskich i pomocniczych, 

3) badanie technicznej prawidłowości wykonania robót. 

Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju, należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru  

podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie materiałów tynkarskich i pomocniczych należy 

przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. 

 

8.2.1.Odbiór podłoża: 



36 

 

1) Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowane wg zaleceń zawartych w punkcie 5.1. 

niniejszego opracowania. 

2) Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże 

przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.2.2.Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie: 

1) Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi należy oceniać wg tabeli podanej w 

punkcie 6.2. niniejszego opracowania. 

2) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

3) Widoczne miejscowe nierówności tynku: 

a. doborowych i wypalanych – niedopuszczalne, 

b. pospolitych – dopuszczalne o szerokości 1 mm, głębokości 1 mm i długości do 50 

mm w liczbie 3 nierówności na 10m2 tynku. 

4) Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie  

zagęszczonych cząstek wapna (często gliny) są dla tynków pocienionych, pospolitych, 

doborowych i wypalanych – niedopuszczalne. 

5) Pęknięcia na powierzchni tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – 

niedopuszczalne. 

6) Dla wszystkich odmian tynku są niedopuszczalne następujące wady: wykwity w postaci 

nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pleśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 

pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

7) Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 

powinna wynosić dla tynków cementowo – wapiennych i gipsowo – wapiennych 0,025 

Mpa, dla tynków gipsowych – 0,04 Mpa. 

8) W przypadku jednowarstwowych tynków gipsowych z gotowych suchych mieszanek 

tynkarskich niedopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie 

nierówności nie mogą być widoczne w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się do 

oceniania tynku w świetle smugowym. Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie nigdy nie 

będą miały takiej samej powierzchni jak powierzchnia zaszpachlowana. Nie jest możliwe 

wykonanie tynku gładkiego o absolutnej gładzi (widzianej w świetle smugowym), a przy 

tym równego i nie zawierającego porów. Powierzchnie takie mogą być wykonane jedynie 

przez wielokrotne szpachlowanie i szlifowanie. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Podstawą rozliczenia finansowego będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy  

z    Zamawiającym. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
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1) PN-B-03002 Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2) PN-B-03005 Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze 

zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3) PN 68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

4) PN-88/B-30000  Cement portlandzki.  

5) PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.  

6) PN-81/B-30003  Cement murarski 15.  

7) PN-88/B 30005  Cement hutniczy 25.  

8) PN-81/B-30010  Cement portlandzki biały.  

9) PN-86/B-30020  Wapno. 

10) PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

11) PN-65/B-14502  Zaprawy budowlane wapienne. 

12) PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

13) PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe. 

14) PN-86/B-23006  Kruszywa do betonu lekkiego. 

15) BN-81/6732-12  Ciasto wapienne. 

16) Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”. 

17) PN-92/B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

18) PN-86/B-02355  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

19) PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

20) PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

21) PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

22) PN-B-10106:XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

23) PN-B-10109:XI 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

24) PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

25) PN-B-19701  Cementy powszechnego użytku. 

26) PN 90/B-30020  Wapno. 

27) PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

28) PN-ISO 3443-1:XII 1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

29) Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego materiału 

okładzinowego. 

30) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom I 

„Budownictwo 

 

3) MONTAŻ DRZWI DREWNIANYCH:  

 

1. WSTĘP: 

 

1.1. Przedmiot SST: 
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Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wbudowania   

stolarki i ślusarki budowlanej podczas wykonywania przebudowy korytarza na parterze budynku 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót murowych i obejmują: 

1) Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w 

ścianach wewnętrznych z cegieł w pomieszczeniach WC i nr 7, 8, 8A, 14, 14A, 16, 16A, 17, 

18.  

2) Ościeżnice regulowana - system DRE lub równoważne w kolorze buk,  

3) Uszczelnianie szczelin - uzupełnienie piankowania. 

4) Zawieszenie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych w pomieszczeniach WC i nr 7, 8, 8A, 14, 

14A, 16, 16A, 17, 18 - drzwi system DRE (90x200 mm) lub równoważne w kolorze buk.  

5) Uszczelnianie styków ościeżnicy i muru – akrylowanie.  

6) Zamontowanie klamki z szyldem i wkładki bębenkowej.  

 

1.3. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

Budowlane. 

 

2. MATERIAŁY: 

 

2.1. Materiały: 

 

2.1.1. Drzwi system DRE typ LACK 10 (90x200 mm) lub równoważne w kolorze buk – 

wypełnienie płyta wiórowo otworowa: 

 

Wyposażenie:  

1) 3 zawiasy srebrne,  

2) krawędź karnies,  

3) zamek z wkładką drzwiową bębenkową 26/36 mm typ YETI lub równoważny,  

4) klamka z szyldem typ: Emma M2 PZ72 lub równoważna.  
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Ramiak skrzydła wykonany z płyty MDF dodatkowo wzmocniony ramą z płyty wiórowej.  

 

2.1.2 Ościeżnica regulowana DRE FINISH: 

 

 

Konstrukcja ościeżnicy:  

Ościeżnica regulowana jest wykonana z wysokogatunkowej płyty drewnopochodnej MDF. Od 

strony ekspozycyjnej pokryta jest w całości drewnopodobną folią dekoracyjną DRE-Cell Decor, 

folią 3D, folią Finish, okleiną naturalną lub malowane. Jej konstrukcja pozwala na zastosowanie do 

ścian o grubości od 75 - 320 mm oraz na regulację +20 mm.            
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Zastosowanie:  

Ościeżnica regulowana do drzwi wewnątrzlokalowych przylgowych (do wszystkich kolekcji 

ramowych oraz płytowych o szerokości „90” i szerszych, ościeżnica powinna posiadać 3 zawiasy ø 

13,5 mm). 

 

Zawartość kompletu:  

Belka główna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami maskującymi), uszczelka 

drzwiowa, zestaw zawiasów, komplet elementów przeznaczonych do zmontowania ościeżnicy 

według instrukcji. Ościeżnice pakowane są w opakowania kartonowe. 

 

2.1.3. Pianka poliuretanowa 

 

2.1.4. Pianka akrylowa 

 

2.2. Kontrola jakości i odbiór wyrobów: 

1) Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodnie z postanowieniami PN-88/B-

10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.  

2) Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

a) zgodność wymiarów, 

b) jakość materiałów, z których ślusarka budowlana została wykonana, 

c) sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

d) rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości według norm przedmiotowych na wyrób, 

e) pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 

3) Dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i 

elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z 

wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej – 

w dokumentacji technicznej. 

4) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych 

należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 

a) szczegółów konstrukcyjnych według norm przedmiotowych wyrobów, 

b) rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości według norm przedmiotowych na wyrób, 

c) oszklenia, 

d) pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 

5) Sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie 

mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i drzwi. 

 

 3.   SPRZĘT: 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z 

maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, tj. spełniającą wymagania SST jakość robót. 
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4. TRANSPORT: 

Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu 

powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie 

ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 

ładunku. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT: 

 

5.1. Przygotowanie ościeży: 

Przed osadzeniem drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża. 

 

5.2. Mocowanie ościeżnic: 

1) Kotwy w ościeżnicach powinny być rozmieszczone tak, aby ich odstęp od progu i nadproża 

nie był większy niż 250mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800mm. 

2) Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy pokrywał się z osią otworu 

drzwiowego w ścianie (ościeża). 

3) Ustawienia ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 

wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu posadzki. 

4) W przypadku stosowania innych metod osadzania ościeżnic, np. przystrzelenie kotwy do 

ściany lub mocowanie kołkami rozporowymi należy stosować się do aktualnych instrukcji 

technicznych. 

5) Uszczelnienie styków ościeżnic i opasek ze ścianami. 

 

5.3. Zawieszenie skrzydeł w ościeżnicach: 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

Kontrolę jakości robót opisano w punkcie 8.  

 

7. OBMIAR ROBÓT:  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 10 –Stolarka. Założenia szczegółowe 

p.2.2., 2.5. Jednostką obmiarową jest dla skrzydeł drzwiowych i ościeżnic - kpl. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT: 

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór 

osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otykowaniem ościeży lub ścian. 

Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie wykazywać luzów w miejscach połączeń z 

murem. Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 

3mm. Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych 

luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą same się zamykać. Okucia elementów powinny być 

zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię 

drewna. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 
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uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, uszczelek i 

okuć. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI: 

Podstawą rozliczenia finansowego będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z  

Zamawiającym.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 

10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

1) Dz. U. Nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”.  

2) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne”.  

3) PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

4) PN-B 05000/96 Solarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

5) PN-B 10089/88  Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna i materiałów 

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

6) PN-B 13079-1997 Szkło budowlane i szyby zespolone.  

7) AT-15-3691/2007.  

 

10.2. Materiały pomocnicze:  

„Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY.  

 

4) MALOWANIE POMIESZCZEŃ: 

 

1. WSTĘP:  

 

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, 

stanowiących wykończenie ścian i sufitów podczas wykonywania przebudowy  korytarza na 

parterze budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST:  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót malarskich wykonanych na 

powierzchni podłoża (ścianach i sufitach) budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 
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Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w 

Stargardzie i obejmują: 

 

Sufity: 

1) Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach w pomieszczeniach: korytarz na parterze, 

korytarzyki I, II, III, IV.  

2) Gruntowanie podłoży sufitów preparatami "CERESIT CT 17" , "ATLAS UNI GRUNT" lub 

równoważnymi w pomieszczeniach:  korytarz na parterze, korytarzyki I, II, III, IV.  

3) Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu starych 

tynków ze szpachlowaniem nierówności w pomieszczeniach: korytarz na parterze, korytarzyki 

I, II, III, IV.  

4) Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni sufitów – bez 

gruntowania (kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym) w pomieszczeniach: korytarz na 

parterze, korytarzyki I, II, III, IV.  

 

Ściany: 

1) Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach pod gładzie gipsowe w pomieszczeniach: korytarz 

od wysokości 1,45 m do wysokości 3,27 m, o ile tynki pod boazerią są w złym stanie 

technicznym. Jeżeli tynki pod boazerią są w dobrym stanie technicznym farbę z tego tynku 

trzeba zeskrobać i zmyć.  

2) Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach korytarzyków nr : I, II, III ,IV.  

3) Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach z zamontowanymi nowymi drzwiami w 

pomieszczeniach nr: 7, 8, 8A, 14, 14A, 16, 16A, 17 i 18 oraz na ścianach z zamurowanymi 

otworami drzwiowymi w pomieszczeniach nr 6 i 18A.  

4) Gruntowanie podłoży ścian "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi w 

pomieszczeniach: korytarz na parterze, korytarzyki I, II, III, IV oraz w pomieszczeniach nr 6 i 

18A, na nowych tynkach.  

5) Wykonanie gładzi gipsowych o gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w 

pomieszczeniach: korytarza, korytarzyków I, II, III i IV oraz w pomieszczeniach nr 6 i 18A na 

nowych tynkach, a także na ościeżach do pomieszczeń nr: 14, 14A, 16, 16A, 17, 18, 7, 8 i 8A.  

6) Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni ścian o podłożu 

gipsowym (kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym) w pomieszczeniach: korytarzyki I, II, 

III, IV do wysokości 3,27 m z przerwą na pas o szerokości 65 cm lub dwa pasy o szerokości 

32,5 cm każdy, korytarz na parterze do wysokości 3,27 m z przerwą na pas o szerokości 65 cm 

lub dwa pasy o  szerokości 32,5 cm każdy,  ściany z nowymi drzwiami w pomieszczeniach nr: 

14, 14A, 16, 16A, 17, 18, 7, 8 i 8A,  ściany po zamurowaniach w pomieszczeniach nr 6 i 18A.   

 

Grzejniki: 

1) malowanie grzejników farbą olejną.  
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1.4. Określenia podstawowe:  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, po 

dokładnym sprzątnięciu pomieszczenia. Kolorystyka wymaga akceptacji Inwestora. 

 

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temperaturze umiarkowanej. 

Zaleca się temperaturę +15ºC – przy farbach wodorozcieńczalnych (wapiennych, klejowych, 

kazeinowych, emulsyjnych itp.). W temperaturze poniżej +5ºC nie należy malować. Roboty 

malarskie zewnętrzne należy wykonywać przy ustalonej suchej pogodzie. Należy zwracać 

szczególną uwagę na stan suchości podłoża. Podłoża metalowe mogą być pokryte rosą w okresie 

pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok może odbywać się dopiero 

po wyschnięciu rosy.  

 

2. MATERIAŁY: 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są mydło 

techniczne, emulsja gruntująca, szpachlówka emulsyjna (gładź gipsowa), farba lateksowa z 

dodatkiem teflonu. 

W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 

Charakteryzują się one znacznie wyższą jakością w porównaniu do farb przygotowywanych na 

budowie. Asortyment produkowanych materiałów jest bardzo szeroki. 

 

Gładź gipsowa - produkt przeznaczony do wygładzania wszelkich nierówności na ścianach i 

sufitach. Gładkie powierzchnie, pokryte gładzią gipsową stanowią idealne tło pod powłoki 

malarskie i  umożliwiają pełne wydobycie barwy z całej palety kolorów farb. Gładź gipsowa to 

sucha mieszanka na bazie gipsu syntetycznego z dodatkiem środków modyfikujących. Łatwa w 

obróbce z uwagi na elastyczność, wydłużony czas wiązania oraz dobrą przyczepność.  Może być 

stosowana do wygładzania rozmaitych powierzchni: tynków cementowo-wapiennych, tynków 

gipsowych, ścian z gładkiego betonu prefabrykowanego oraz do szpachlowania cało-

powierzchniowego ścian wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. 

 

Emulsja gruntująca jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 

nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, 

płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i 

cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i 

innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym 

środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, 

tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Podłoża gipsowe przed 
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malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta 

farby. Emulsję  można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna 

dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w 

głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej 

powierzchni.  Reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z 

wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. 

Dzięki temu emulsja  poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie 

zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do gruntowania 

podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się szybkim 

procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest 

bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie 

palna. Zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C 

do +80°C. Wyrób winien spełniać wymagania PN-C-81906:2003. 

 

Farba - wyrób musi posiadać atest Higieniczny PZH, znak budowlany B; wg EN 13 3000 – klasa 

IV; wyrób zgodny z PNC81914: 2002 rodzaj II (odporne na mycie).  

Parametry techniczne: lepkość 5000- 9000m pas; zawartość części stałych ok. 54%; czas schnięcia 

2 godz. (w zależności od chłonności podłoża i koloru).  

 

    WYROBY EMULSYJNE: 

 

nazwa wyrobu 

 

nazwa spoiwa 

wydajność 

[m2/dm3] 

wymagana 

liczba 

warstw 

główne przeznaczenie 

wyrobu 

Emulsja gruntująca 

„Uni-Grunt” lub 

równoważny 

 

PVAC 

 

5-20 

 

1 

Do gruntowania 

powierzchni wewnętrznych 

i zewnętrznych.  

Szpachlówka emulsyjna 

ogólnego stosowania – 

biała ( gładź gipsowa) 

 

PVAC 

 

- 

 

1-2 

Do wyrównania , tynków 

itp. 

Farba lateksowa z 

dodatkiem teflonem 

 

PVAC 

 

12-14 

 

2 

Do wymalowań 

wewnętrznych – ściany.  

Farba lateksowa z 

dodatkiem teflonu 

PVAC 6-8 2 Do wymalowań 

wewnętrznych  - sufitów.  

 

 

Do rozcieńczania materiałów malarskich mają zastosowanie produkowane fabrycznie specjalne 

rozcieńczalniki, dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. Rozcieńczalnikiem do farb 

emulsyjnych jest woda. 

    



46 

 

Podłoża 

Wszelkie nowe i stare podłoża mineralne o dobrej przyczepności, beton, tynki cementowe, 

cementowo-wapienne, tynki żywiczne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, systemy 

ociepleniowe. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne, wolne od zanieczyszczeń 

oraz tłuszczu, powłoki farb elewacyjnych powinny być usunięte przed nałożeniem farby. Malowane 

powierzchnie tynku powinny być wykonane z jednorodnego materiału o tej samej fakturze, nie 

mogą być popękane. Przed malowaniem farbę dokładnie mieszamy. W przypadku malowania 

dużych powierzchni zaleca się wymieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Farba 

jest gotowa do malowania, jednakże do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się 

rozcieńczenie farby poprzez dodanie około 5 - 10% wody. Farbę nakładamy cienką warstwą na 

suchą powierzchnię, wałkiem, pędzlem lub natryskiem airless. W normalnych warunkach 

wystarczy położenie 2 warstw farby, w odstępach 4 - 6 godzin potrzebnych na jej wyschnięcie. 

Całkowity czas wyschnięcia farby wynosi około 8 godzin i zależy od warunków wilgotnościowo-

cieplnych. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 

5°C ani wyższa od + 25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej 

wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 

 

Magazynowanie: 

Przechowywać w suchych i ciepłych pomieszczeniach w oryginalnym szczelnie zamkniętym 

opakowaniu. Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. Termin przydatności do użycia 

minimum 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

Zużycie: 

około 0,4 kg/m2 (2 warstwy, gładka powierzchnia podłoża).  

 

Zalecenia:  

Zalecane nakładanie wałkiem, pędzlem malarskim, agregatem malarskim, wałkiem malarskim. 

Narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po użyciu czystą wodą. 

 

Dane techniczne: 

1) Ciężar właściwy 1,5 g/cm3.  

2) Temperatura stosowania + 5°C do + 25°C.  

3) Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 180.  

4) Przyczepność > 0,2 MPa.  

5) Pyłosuchość około 10 min.  

6) Wstępne wyschniecie pierwszej warstwy 4 - 6 godzin.  

7) Pełne wyschnięcie drugiej warstwy około 12 godzin.  

8) Kolorystyka: według kolornika Color Spectrum 213 kolorów.  

9) Rozcieńczalnik wodny.  

10) Termin przydatności do użycia: minimum 1 rok.  
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3. SPRZĘT:  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej SST, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania 

SST jakość robót. 

 

4. TRANSPORT:  

Stosować się do zaleceń na etykiecie. Chronić przed dostępem osób nieupoważnionych. Otwarte 

pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo celem uniknięcia 

uwolnienia / wydostania się produktu. Przechowywać w temperaturze 5 - 30°C  w suchym, dobrze 

przewietrzanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, zapłonu, bezpośredniego działania promieni 

słonecznych. Nie zamrażać. Magazynować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT:  

 

5.1. Przygotowanie do malowania:  

5.1.1. Podłoże wcześniej malowane: 

1) Sprawdzić przyczepność starej powłoki malarskiej.  

2) Sprawdzić porowatość (chłonność) starej powłoki malarskiej.  

3) Sprawdzić trwałość i jakość starej powłoki.  

 

5.1.2. Przyczepność: 

1) Jeśli farba złuszcza się – usunąć starą powłokę w całości i zagruntować podłoże przed 

malowaniem.  

2) Sprawdzanie przyczepności: do podłoża przykleić mocno taśmę malarską na długości 15 – 20 

cm, a następnie zdecydowanym ruchem oderwać ją. Podłoże jest przyczepne, jeśli na taśmie nie 

ma śladów oderwanej powłoki.  

3) Jeśli farba jest przyczepna – powłoki z połyskiem lub satynowe należy zmatowić przez 

przetarcie papierem ściernym 160 – 220 i zmyć wodą.  

4) Jeśli kolor podłoża jest niejednolity – nałożyć farbę podkładową dla ujednolicenia odcienia tła. 

 

5.1.3. Porowatość (chłonność): 

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy przetrzeć gąbką zmoczoną w czystej wodzie: 

1) Jeśli woda wsiąka w podłoże – należy je zagruntować.  

2) Jeśli woda spływa i nie wnika w podłoże – można malować.  

 

5.1.4. Trwałość i jakość: 

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy skontrolować przesuwając po niej dłonią: 

1) Jeśli powierzchnia jest pyląca – usunąć luźne cząstki zmywając wodą, pozostawić do 

wyschnięcia, następnie zagruntować w celu zespolenia podłoża.  

2) Jeśli powierzchnia jest brudna – umyć przy pomocy rozcieńczonego detergentu i spłukać 

dokładnie, po czym pozostawić do wyschnięcia. Następnie sprawdzić, czy na powierzchni nie 
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zostały ślady detergentu, przecierając powierzchnię czystą szmatką koloru innego niż podłoże. 

Jeśli szmatka zabarwia się na biało, oznacza to, że pozostały resztki detergentu i należy 

ponownie zmyć podłoże. Jeśli szmatka zabarwia się na kolor podłoża, oznacza to, że powłoka 

się ściera i należy ją usunąć całkowicie, a następnie podłoże zagruntować. Zabrudzenia nie 

dające się zmyć należy wstępnie zamalować farbą izolującą plamy.  

 

5.1.5. Organizacja pracy malarskiej: 

1) Zaplanuj dokładnie pracę: oblicz powierzchnię, jaką będziesz malować i ustal (opierając się na 

podanej przez producenta wydajności farby), ile litrów farby będziesz potrzebować. Wydajności 

podane na opakowaniach liczone są dla jednej warstwy. Unikaj sytuacji, gdy zabraknie farby w 

czasie malowania (zwłaszcza kolorowej!). 

2) Przygotuj wszystkie potrzebne narzędzia i materiały. 

3) Zabezpiecz wszystkie elementy (meble, stolarkę itp.) przez ich przykrycie. 

4) Przygotuj farby przez ich dokładne wymieszanie i doprowadzenie do zalecanej lepkości. 

5) Przestrzegaj kolejności malowania (od góry w dół), aby uniknąć zabrudzenia lub zachlapania 

powierzchni już pomalowanych. 

6) Przestrzegaj odstępów czasowych między nakładaniem kolejnych warstw. 

7) Pamiętaj o wentylacji pomieszczenia w celu ułatwienia schnięcia. 

 

5.1.6. Nakładanie pędzlem:  

1) Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność.  

2) Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem na gładkich podłożach może 

powodować powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu. 

3) Gruntowanie powinno przeprowadzać się przez nakładanie pędzlem, gdyż zapewnia dokładne 

wcieranie gruntu w podłoże. 

 

5.1.7 Nakładanie wałkiem 

1) Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność. 

2) Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 

 

5.1.8. Natrysk powietrzny:  

1) Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu. 

2) Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. 

 

5.1.9.Natrysk hydrodynamiczny:  

1) Metoda o największej wydajności, ale wymagająca użycia drogiego sprzętu, a więc opłacalna 

tylko przy malowaniu dużych powierzchni. 
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2) Do natrysku hydrodynamicznego mogą być stosowane tylko farby o wysokiej jednorodności ze 

względu na małą średnicę dysz. 

 

UWAGA: do natrysku należy stosować farby o lepkości dostosowanej do parametrów 

zalecanych przez producentów urządzeń natryskowych. 

 

5.2. Wyrównanie ścian gładzią gipsową:  

Mieszankę gładzi gipsowej wsypujemy powoli do wody według zaleceń producenta (ok. 13 l na 25 

kg), odczekujemy 3-5 minut, a następnie mieszamy mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania 

jednorodnej masy o konsystencji gęstej śmietany. Tak przygotowany produkt nakładamy w 

ciągu 60 minut. Zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość w 

przedziale 0,01 mm do 1,5 mm, silnie dociskając do podłoża. Masę nakłada się pasami w kierunku 

od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufit pasami w kierunku od 

okna w głąb pomieszczenia, pociągając pacę w kierunku do siebie. Podczas wysychania należy 

unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i 

przewietrzanie pomieszczeń. Po wyschnięciu zaprawy po około 24 godzinach od jej nałożenia 

przystępujemy do szlifowania powierzchni za pomocą papieru ściernego lub siatki. 

 

5.3. Gruntowanie podłoża: 

Emulsja gruntująca  produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno 

jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  

Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 

pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 

pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po 

wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. 

Użytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podkładów, przyklejanie płytek itp., 

należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.  

 

5.4. Malowanie techniką emulsyjną: 

W technice emulsyjnej mają obecnie zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, których 

spoiwem są dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystąpieniem do 

malowania farby powinny być dokładnie wymieszane. Malowanie może odbywać się pędzlami 

ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym. Farbami emulsyjnymi nie można malować 

podłoży ze stali lub żeliwa ze względu na to, że działają one korodująco na stal. Powłoki emulsyjne 

wykonane na elementach stalowych otrzymują brunatną barwę. Rdzawe plamy będą widoczne na 

powierzchni ściany pomalowanej farbą emulsyjną, jeżeli uprzednio nie zostały zaizolowane (np. 

lakierem asfaltowym) wystające elementy zbrojenia. W okresie zimowym nie wolno dopuścić do 

zamarznięcia farby. Zużycie farby – według tabeli w punkcie 2. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

 

6.1. Inne wymagania dla robót malarskich: 

W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 

dotycząca: 

1) sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 

2) sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

3) sprawdzanie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

4) sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami 

państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób określony 

świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku – w 

instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – badawczą. Badanie 

jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika 

budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT: 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 15 „Malowanie. Założenia 

szczegółowe”, punkt 4.1. – 4.4., 4.12. 

Jednostką obmiarową jest: 

1) dla powierzchni malowanych – m2, 

2) dla farb i lakierów – dm3, 

3) dla szpachlówek – kg. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT:  

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostały ustalone w normie państwowej. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

1) powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 

2) powłoki z farb, olejnych, emalii olejnych – nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC i przy 

wilgotności względnej powietrza wyższej niż 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. 

 

Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje badania: 

1) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich poprzez stwierdzenie 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego  pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 

widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
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2) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 

nakładania powłok bez podkładu powinien być wykonany na takim samym podłożu o 

możliwie zbliżonej fakturze. 

3) Sprawdzenie połysku należy przeprowadzić w świetle rozproszonym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Podstawą płatności i do wystawienia faktury jest protokół odbioru robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:  

 

10.1.Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

1) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

2) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 

10.2. Materiały pomocnicze: 

1) „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 

2) Aprobata Techniczna  AT/2006-03-2078.  

 

 

5) GŁADZIE GIPSOWE:  

 

1. WSTĘP: 

 

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  gładzi gipsowych 

gr 3 mm ścian i sufitów podczas wykonywania przebudowy korytarza na parterze budynku 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót malarskich wykonanych na 

powierzchni podłoża (ścianach i sufitach)  budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 

Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w 

Stargardzie i obejmują wykonanie gładzi gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowych na ścianach na 

podłożu z tynku w pomieszczeniach: korytarza, korytarzyków I, II, III, IV i pomieszczeniach nr 6 i 
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18A, na ścianach z zamurowanymi otworami drzwiowymi w pomieszczeniach nr: 14, 14A, 16, 

16A, 17, 18, 7, 8 i 8A, na ścianach z zamontowanymi nowymi drzwiami.  

 

1.4. Określenia podstawowe:  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”. 

 

2.  MATERIAŁY:  

 

1. Środek gruntujący Ceresit CT-17, Atlas Uni-Grunt lub równoważny.  

2. Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09.  

 

Biała gładź gipsowa, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki wyselekcjonowanych 

składników mineralnych, wypełniaczy i domieszek modyfikujących, znajduje zastosowanie w 

pracach wykończeniowych, dekoracyjnych i remontowych. Pozwala doprowadzić ściany i sufity do 

idealnej gładkości i bieli przed malowaniem. Może być wykorzystywana także do wypełniania 

ubytków, rys i spękań w tynkach. Gładź wykazuje dużą przyczepność do podłoża, daje się łatwo 

rozprowadzać i wygładzać, a podczas wiązania nie doznaje skurczu. Gładź gipsowa przeznaczona 

jest do wygładzania ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza 

w trakcie użytkowania nie przekracza 70%. Może być wykonywana na takich podłożach jak: 

betony, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, itp. 

Nie należy stosować na metale, szkło, tworzywa sztuczne oraz na podłoża zawilgocone i 

podlegające odkształceniom. Nie stosować na farby wapienne i kredowe. 

 

Dane techniczne: 

1. Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,0 g/cm3. 

2. Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 3,5 MPa.  

3. Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,5 MPa. 

4. Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 MPa. 

 

Woda powinna spełniać  wymagania określone PN- 88/B-32250.  

     

3. SPRZĘT: 

Mieszadło mechaniczne, pojemnik na zaprawę szpachlową, paca metalowa, paca gumowa, 

szpachelka, szlifierka z odsysaczem pyłu. 

 

4. PRZECHOWYWANIE TRANSPORT: 

 

4.1. Gips szpachlowy powinien być pakowany, przechowywany i transportowany zgodnie BN-80-

6733-09, do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych 

opakowaniach fabrycznych. 
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 4.2. Do dostarczonego odbiorcy gipsu szpachlowego powinna być dołączona informacja 

zawierająca następujące dane: 

1) Nazwę i adres producenta. 

2) Nazwę systemu. 

3)  Dane identyfikujące. 

4) Numer normy, aprobaty technicznej (załączona do informacji). 

5) Numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie. 

6) Certyfikat dołączony do informacji. 

7) Znak budowlany zgodny z ustawą nr 888 z dnia 16.04.2004r. Dz.U. nr 92 z 2004r. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT:  

 

1) Ustawić rusztowania, oczyścić z kurzu, powłok malarskich zagruntować podłoże pod 

wykonanie gładzi gipsowych. 

Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i 

jednorodną strukturę oraz być równe i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów i środków 

antyadhezyjnych. Stare, odspajające się warstwy farby i tynków należy usunąć, a następnie 

podłoże oczyścić. Podłoża silnie i nierówno nasiąkliwe oraz pylące należy zagruntować 

środkiem gruntującym. Podłoża gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować 

środkiem gruntującym.  

2) Wykonać warstwy gładzi gipsowej - ilość warstw według przedmiaru robót.  

3) Temperatura stosowania (materiału, podłoża, powietrza): od + 5°C do +25°C.  

4) Grubość warstwy: do 3mm.  

5) Czas przydatności zaprawy do użycia po wymieszaniu z wodą: ok. 60 minut, w zależności od 

temperatury i wilgotności powietrza.  

6) Proporcje mieszania z wodą: ok.11 l na 25kg suchej mieszanki.  

7) Zużycie: ok. 1 kg/m2 dla 1mm grubości warstwy.  

8) Możliwość nanoszenia kolejnej warstwy po 6 godzinach od nałożenia poprzedniej (przy 

temperaturze +20°C, wilgotności powietrza ok. 60% i grubości warstwy 1 mm).  

9) Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę 25 kg należy wsypywać stopniowo do pojemnika 

zawierającego 11 l wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu wolno obrotowego 

mieszadła do uzyskania konsystencji pozbawionej grudek. Zaleca się odczekać 5 minut (czas 

dojrzewania) i ponownie wymieszać. 

10) Sposób stosowania: Zaprawę nanosić równomiernie pacą ze stali nierdzewnej i dokładnie 

wygładzić. Po nałożeniu i wyschnięciu nierówności usunąć papierem ściernym lub siatką do 

szlifowania. Niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. W przypadku 

wykonywania struktur dekoracyjnych w zależności od struktury należy dobrać odpowiednie 

narzędzie (paca, wałki strukturalne, pędzle, szczotki, itp.). 

11) Ostrzeżenia: Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochronne! W przypadku kontaktu 

mieszanki ze skórą, dane miejsce przemyć wodą. W przypadku wystąpienie długotrwałych 
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podrażnień skóry lub w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z 

lekarzem. 

12) Rusztowanie pozostawić pod malowanie ścian.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w BN-72/8841-18, PN-70/B 10100,  PN-

65/10101.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT: 

Jednostką obmiaru jest l m2 wykonanej gładzi gipsowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT: 

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót. W wyniku odbioru należy dokonać 

wpisu do dziennika budowy (dziennika korespondencji). Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót 

dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami w BN-72/8841-

18, PN-70/B 10100, PN-65/10101 oraz ST. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Podstawą rozliczenia finansowego będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    

Zamawiającym.  

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 

1) BN-72/8841-18  Roboty tynkowe. Tynki podcienione. 

2) PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

3) PB-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. 

4) PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

 

6) COKOŁY Z PŁYTEK GRESS: 

 

1. WSTĘP:  

 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 

wykonywaniu cokołów z płytek gress podczas wykonywania przebudowy korytarza na parterze 

budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST:  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST:  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót układaniu cokołów (na 

ścianach) i obejmują: 

1) Gruntowanie podłoża preparatem Ceresit CT17, Atlas Uni Grunt lub równoważnym.  

2) Ułożenie cokołów z płytek terakotowych (15x30cm) w pomieszczeniach korytarza na parterze 

oraz korytarzyków I, II, III, IV (rodzaj i kolor według wskazań inwestora).  

3) Wykonanie fug.  

 

1.4. Określenia podstawowe:  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z itp. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane. 

 

1.5.1. Wymagania podstawowe dotyczące posadzek z płytek terakotowych:  

1) cokoły z płytek należy wykonywać zgodnie z przedmiarem robot. Rodzaj, typ i gatunek płytek 

muszą być uzgodnione z inwestorem podczas realizacji robót. Należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi odpowiednie spadki posadzki oraz rozmieścić wpusty podłogowe oraz 

szczeliny dylatacyjne. 

2) Temperatura pomieszczeń, w których prowadzone są prace posadzkarskie nie powinna być 

niższa niż +5ºC.  

 

2. MATERIAŁY:  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

 

2.1. Cokoły z płytek terakotowych antypoślizgowych i płytek gresowych:  

1) Założono wykorzystanie terakoty co najmniej VI klasy ścieralności.  

2) Wszystkie materiały muszą odpowiadać celowi zastosowania, normie PN-EN 14411 lub 

świadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i kolorystyka płytek wymagają 

akceptacji Inwestora. 

3) Antypoślizgowość:  

  Nr  Opis przeznaczenia płytek ceramicznych  Współczynnik 

 0  Płytki ceramiczne na strefy robocze ogólnie.   

 0.1  Strefa wejściowa wewnętrzna.  R9 

 0.2  Strefa wejściowa zewnętrzna.  R11/R10 V4 

 0.3  Schody wewnętrzne.  R9 

 0.4  Schody zewnętrzne.  R11/R10 V4 

 0.5  Pomieszczenia socjalne (łazienki, prysznice, szatnie).   R9 
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4) Posadzki z płytek terakota antypoślizgowych o małej nasiąkliwości na klej o wymiarach 60 x 

30, 60x60 cm.  

5) Parametry: 

a) nasiąkliwość wodna [%]                                            l,8 ±0,5 

b) wytrzymałość na zginanie [ N/mm2 ]                        min 35 

c) twardość powierzchni [ skala MOHSA ]                   min. 7 

d) odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate            odporne 

e) odporność na nagłe zmiany temperatury °C              odporne 

f) odporność na plamienie                                              kl. l 

g) odporność na działanie środków chemicznych  

domowego użytku                                                    kl. A 

h) długość i szerokość                                                   ± 0,6 % 

i) grubość płytki                                                            ± 5 % 

j) krzywizny boków                                                      ± 0,5 % 

k) max odchylenie od linii prostej                                 ± 0,6 % 

l) max odchylenie od kąta prostego                               ...... 

m) odporność na ścieranie                    .                         min. VI 

n) mrozoodporność                                                        —— 

o) odporność na ścieranie względne                            max 150 

6) Parametry płytek gressowych według normy PN-En14411 według zał. G.  

7) Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%. 

 

 Właściwości  
 Badanie 

wg 
  Wymagania 

 Nasiąkliwość wodna %  

 PN-EN 

ISO 

10545-3 

 E<=0,5 

 Wytrzymałość na zginanie Mpa  

 PN-EN 

ISO 

10545-4 

 min.35 

 Siła łamiąca N  

 PN-EN 

ISO 

10545-4 

 <7,5 mm min 750 N 

>7,5 mm min 1300 N 

 Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC   

 PN-EN 

ISO 

10545-8 

 <9 

 Mrozoodporność  

 PN-EN 

ISO 

10545-12 

 mrozoodporne 

 Odporność na ścieranie wgłębne mm3  

 PN-EN 

ISO 

10545-6 

 max 175 
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 Skuteczność antypoślizgowa (grupa)  
 DIN 

51130 
 NPD,R9,R10,R11,R12 

 Odporność na czynniki chemiczne: 

 a)zasady i kwasy o słabym stężeniu 

 b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu 

a)PN-EN 

ISO 

10545-13 

b)PN-EN 

ISO 

10545-13 

ULA , ULB 

 UHA , UHB 

 Odporność na działanie środków domowego użytku 
wg. met. 

badań 
min UB  

 Odporność na plamienie 
wg. met. 

badań 
3-5 

 

2.1.1. Transport i składowanie:  

1) Zwykle płytki sprzedawane są w paczkach zawierających 1-1,5m2. Sposób składowania 

powinien zabezpieczać materiał przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

2) Gotowe zaprawy klejące dostarczane są w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worki. 

Przewóz mieszanki powinien odbywać się dostosowanymi do tego środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających ją przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 

uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejącej powinny 

być przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamkniętych. 

 

2.2. Uniwersalna zaprawa klejąca Atlas lub równoważna:  

1) Do przyklejania płytek ceramicznych terakotowych na posadzkach w łazienkach.  

2) Zaprawa klejowa Atlas przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek 

ceramicznych (glazura, terakota, klinkier) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, 

betonowych i z kamienia naturalnego. Podłoże dla zaprawy klejowej Atlas mogą stanowić: tynk 

cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź 

anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego 

typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa klejowa Atlas jest 

materiałem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się także do wyrównywania i 

szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz 

budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5 mm. 

3) Zaprawa klejowa Atlas jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, 

kruszyw i środków modyfikujących. Odznacza się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do 

różnego rodzaju materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo uniwersalnym 

zastosowaniu. Dzięki swoim parametrom roboczym jest produktem wydajnym, bardzo 

wygodnym i łatwym w użyciu. Zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości 

warstwy sklejenia (dla danych warunków stosowania zaprawy), eliminuje efekt spływu świeżo 

przyklejonej płytki. Zaprawa klejowa Atlas  jest wyrobem mrozo- i wodoodpornym.  

4) Przybliżone zużycie zaprawy dla wybranych rodzajów płytek:  
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Rodzaj płytki Wielkość 

zębów pacy 

Grubość 

warstwy sklejenia 

Przybliżone 

zużycie  

(w kg/m2) 

Płytki małego formatu (do 10x10cm) o gładkiej 

lub lekko profilowanej powierzchnię spodu 

4,0 mm ok. 2,0 ÷ 3,0 mm 2,1 ÷ 4,5 

Płytki średniego formatu (do 25x25cm) o lekko 

profilowanej powierzchni spodu 

6,0 ÷8,0 mm ok. 2,5 ÷ 4,0 mm 2,65 ÷ 6,0 

Płytki dużego formatu (pow. 30x30cm) o 

średnio profilowanej powierzchni spodu. 

8,0 ÷ 10,0 mm ok. 3,5 ÷ 5,0 mm 3,7 ÷ 7,5 

 

5) Dane techniczne:  

Proporcje mieszanki 0,21 ÷ 0,24 l wody na 1 kg zaprawy 

 1, 5 ÷ 1,20 l wody na 5 kg zaprawy 

 2,10 ÷ 2,40 l wody na 10 kg zaprawy 

 5,25 ÷ 6,00 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godziny, ok. 2 godziny przy zastosowaniu 

EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS  

Czas otwarty pracy min. 30 minut 

Czas korygowania płytki 10 minut 

Temperatura   

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury w trakcie użytkowania od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Fugowanie po około 24 godzinach 

Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej 

masie wyrobu  

≤ 0,0002 %. 

 

CE  

08 

EN 12004:2007 

Typ C1TE Cementowa zaprawa klejąca normalnie wiążąca, o zmniejszonym 

spływie i wydłużonym czasie otwartym. 

Klasa reakcji na ogień  

wg PN-EN 13501-1 

A1 

A1fl 
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Przyczepność przy 

rozciąganiu  

 

początkowa ≥ 0,5 N/mm2 

po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm2 

po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm2 

po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 0,5 N/mm2 

Czas otwarty – 

przyczepność po czasie 

otwartym nie krótszym niż 

30 minut 

≥ 0,5 N/mm2 

Spływ ≤ 0,5 mm 

 

 

2.2.1. Transport i składowanie: 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w 

warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu.  

 

2.3. Klej do płytek z gresu Atlas Progres Elastyk lub równoważny:  

1) Klejenie płytek na posadzkach korytarzy, balkonów, schodów, podestów, cokolików z  płytek 

gresowych.  

2) Właściwości: 

a) Wysoka przyczepność do płytek gressowych. Klej zalecany jest do przyklejania 

ściennych i podłogowych płytek gressowych. Można go również używać do 

wykonywania okładzin z innych płytek ceramicznych, a także płytek cementowych, 

betonowych i kamiennych.  

b) Elastyczność. Klej zalecany jest do mocowania płytek w miejscach szczególnie 

narażonych na odkształcenia termiczne lub użytkowe, czyli na tarasach, balkonach, 

elewacjach, stropach drewnianych, ściankach działowych wykonanych z 

wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych lub drewnopochodnych itp. Wysoka 

elastyczność kleju pozwala użyć go także w układach grzewczych, na matach i 

podkładach wylanych z podłogowym ogrzewaniem wodnym bądź elektrycznym. Klej 

można stosować również do mocowania okładziny na typowych podłożach 

budowlanych, czyli tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, na 

nieotynkowanych ścianach z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów 

ceramicznych, wapienno-piaskowych i gazobetonowych, na jastrychach cementowych 

bądź anhydrytowych i tradycyjnych podkładach betonowych. Można go również używać 

na warstwach hydroizolacji, wykonanych z folii bezspoinowych typu Atlas Woder E lub 

zapraw cementowych typu Atlas Woder S. 

c) Zwiększona przyczepność do trudnych podłoży. Przyczepność kleju do normowego 

podłoża w typowych warunkach wynosi minimum 1 N/mm. Można go więc używać na 

podłożach o niskiej przyczepności, czyli na powierzchniach pokrytych silnie 
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przylegającymi warstwami klejów lub powłok malarskich, na lastryko, płytach 

drewnopochodnych, w tym na płytach OSB itp. 

d) Przyjazny wykonawcy. Jest wyrobem łatwym do przygotowania i wygodnym w użyciu. 

Zastosowanie kleju umożliwia przyklejanie płytek od góry ściany, co dodatkowo skraca 

czas realizacji i poprawia estetykę okładziny (przy suficie nie ma docinanych płytek).  

e) Ekonomiczne zużycie. Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na każdy 1 mm 

grubości warstwy sklejenia. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia równości 

podłoża i rodzaju zastosowanych płytek.  

3) Przybliżone zużycie kleju dla wybranych rodzajów płytek:  

 

Rodzaj płytki Wielkość 

zębów pacy 

[mm] 

Grubość 

warstwy sklejenia 

[mm] 

Przybliżone 

zużycie  

[kg/m2] 

Płytki małego formatu (do 10 x 10 cm) o 

gładkiej lub lekko profilowanej powierzchni 

spodu 

4,0  ok. 2,0 ÷ 3,0  2,1 ÷ 4,5 

Płytki średniego formatu (do 25 x 25 cm) o 

lekko profilowanej powierzchni spodu 

6,0 ÷ 8,0  ok. 2,5 ÷ 4,0  2,65 ÷ 6,0 

Płytki dużego formatu (powyżej 30 x 30 cm) o 

średnio profilowanej powierzchni spodu. 

8,0 ÷ 10,0  ok. 3,5 ÷ 5,0  3,7 ÷ 7,5 

 

 

4) Dane techniczne:  

  

CE  

08 

PN-EN 12004:2002/A1:2003 

Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonych parametrach  

z wymaganiami dodatkowymi i zmniejszonym spływie  

Typ C2T 

Przyczepność przy rozciąganiu: 

początkowa  

po starzeniu termicznym  

po zanurzeniu w wodzie 

po cyklach zamrażania i 

odmrażania 

Typ C2T  

(≥ 1,0 N/mm2) 

Czas otwarty – przyczepność po 

czasie otwartym nie krótszym 

niż 20 minut 

C2T  

(≥ 1,0 N/mm2) 

Spływ C2T  

(≤ 0,5 mm) 
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2.3.1.Transport i składowanie:  

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach 

zgodnych z podanymi wymaganiami (okres trwałości) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, 

umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 

0,0002 %.  

 

2.4. Barwna  zaprawa cementowa Atlas do wypełniania spoin o szerokości 2 ÷ 50 mm:  

 

1) W podłogowych okładzinach z płytek ceramicznych i kamiennych do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz lub równoważna. 

2) Zaprawa do fugowania Atlas lub równoważna przeznaczona jest do barwnego wypełniania 

spoin o szerokości 2÷50 mm w podłogowych okładzinach, wykonanych z płytek ceramicznych 

(glazura, terakota, gres), płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek 

betonowych i mozaiki ceramicznej. Można ją stosować w pomieszczeniach suchych, 

wilgotnych i mokrych, na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego oraz na 

tarasach i balkonach. Zaprawa zalecana jest zwłaszcza do spoinowania posadzek o dużej 

powierzchni oraz okładzin wykonanych w miejscach, w których konieczne jest bardzo dokładne 

wypełnienie spoin pomiędzy płytkami, np. na tarasach. Ponadto, możliwość wlewania zaprawy 

pomiędzy płytki sprawia, że jest ona wyjątkowo wygodna w przypadku spoinowania elementów 

o nieregularnych kształtach (tworzących spoiny o zmieniającej się szerokości).  można używać 

wewnątrz i na zewnątrz budynków. W przypadku spoinowania okładzin na podłożach 

wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego należy stosować zaprawę z dodatkiem 

emulsji elastycznej. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym Atlas Silikon S i 

Flizówkami ATLAS stanowią komplet do profesjonalnego wykańczania różnego rodzaju 

okładzin podłogowych.  

3) Zaprawa do fugowania Atlas jest suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, 

specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków 

modyfikujących. Półpłynna konsystencja zaprawy pozwala na dokładne wypełnianie spoin, 

ułatwia aplikację i skraca czas pracy. Zaprawa charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i 

przyczepnością, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczególności 

odpornością na spękania, zarysowanie oraz odspojenie od płytek. Zaprawa jest wyrobem 

mrozo- i wodoodpornym.  

4) Dane techniczne:  

Proporcje mieszanki ok. 0,20÷0,25 l wody na 1 kg zaprawy 

 ok. 2,0÷2,50 l wody na 10 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 
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Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Min. szerokość spoiny 2 mm 

Max. szerokość spoiny 50 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (IV) w gotowej 

masie wyrobu 

≤ 0,0002% 

 

PN-EN 13888:2004 

Cementowa zaprawa do spoinowania o podwyższonych parametrach: o wysokiej odporności na 

ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody. 

Klasa CG2 ArW 

Wytrzymałość na zginanie ≥3,5 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie ≥15 N/mm2 

Skurcz ≤ 2 mm/m 

Odporność na ścieranie ≤ 1000 mm3 

Absorpcja wody po 30 min ≤ 2g 

po 240 min ≤ 5g 

 

2.4.1.Transport i składowanie:  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych workach, w 

warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania 

zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, 

umieszczonej na opakowaniu. 

 

3. TRANSPORT:  

Warunki transportu materiałów są określone w punkcie nr 2 

 

4. WYKONANIE ROBÓT:  

 

4.1. Wykonanie cokołów z płytek terakotowych na ścianach:  

Używane narzędzia to: wiertarka z mieszadłem, gładka i ząbkowana paca stalowa. Narzędzia należy 

czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy 

zmywa się środkiem np. Atlas Szop.  

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają 

zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej (2÷5mm), należy korygować 

używając materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoża należy 

zredukować, stosując emulsję gruntującą. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych 

podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się 
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wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 

godzinach. Wykonując okładziny z płytek na stabilnych i usztywnionych sklejkach wodoodpornych 

lub bezpośrednio na powierzchni starej glazury należy stosować zaprawę klejącą o zwiększonej 

elastyczności i przyczepności, przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej. 

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 

wody (w proporcji 0,21÷0,24 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z 

mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. 

Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. Stosując zaprawę z dodatkiem 

emulsji elastycznej, suchą mieszankę należy wsypać do wodnego roztworu emulsji, sporządzonego 

zgodnie z instrukcją znajdującą się na jej opakowaniu. Dalsze czynności należy wykonać tak, jak w 

poprzednim przypadku. Zaprawę przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej należy zużyć w 

ciągu ok. 2 godzin.  

Zaprawę klejową stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na 

przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i 

wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo 

nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje 

właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). 

Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test 

polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na 

palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju 

i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do 

podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki 

powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni 

płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz 

zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi 

około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie 

wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się 

przy dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po 

stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość 

użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 

Powierzchnia ułożonych płytek powinna być pozioma, a jeżeli projekt przewiduje spadki podłogi, 

powinna odchylać się odpowiednio od płaszczyzny poziomej tworząc spadek podłogi w 

określonym kierunku. Wyznaczenie położenia płaszczyzny wykonuje się za pomocą łaty 

drewnianej długości 2m i poziomicy. Łatę opiera się kolejno na dwóch płytkach – reperach, których 

położenie reguluje się wciskaniem w placek zaprawy, aż poziomica wykaże poziome położenie 

łaty. Mając ustalone położenie płaszczyzny podłogi, układa się co pewną liczbę płytek pasy 

kierunkowe prostopadle do pierwszego rzędu, ułożonego wzdłuż rozciągniętego sznura. 

Płaszczyznę pasów kierunkowych kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. 

Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się przykładając łatę na płytkach pasów 

kierunkowych. 
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Warstwa zaprawy klejowej powinna mieć grubość zalecaną przez producenta gotowych mieszanek. 

Poziom układanych płytek kontroluje się przez przyłożenie łaty do płytek pasów kierunkowych. 

Po ułożeniu płytek i stwardnieniu zaprawy spoiny należy wyfugować odpowiednią zaprawą do 

fugowania, dobraną kolorystycznie do płytek, usunąć jej nadmiar i oczyścić trocinami. Po upływie 

dwóch dni podłogę zmyć 5% roztworem kwasu solnego, a następnie czystą wodą.  

 

4.2. Wykonanie cokołów z płytek gres na posadzkach pomieszczeń:  

Komplet narzędzi to: pojemnik do mieszania zaprawy, wiertarka z mieszadłem, paca stalowa gładka 

i zębata, poziomnica lub łata, gumowy młotek, maszynka do cięcia glazury, ołówek, miarka, 

krzyżyki dystansowe. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia oczyść czystą wodą. Do 

czyszczenia narzędzi ze stwardniałej juz zaprawy używać np. środka Atlas Szop.  

Podłoże musi być równe, suche i nośne. Oczyścić je z warstw mogących osłabić przyczepność 

kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, słabo przylegających powłok 

malarskich. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości 

warstwy kleju (2 ÷ 5 mm), należy skorygować, używając materiałów zalecanych do tego typu prac 

Nadmierną chłonność podłoża zredukować, stosując emulsję gruntującą ,podłoża trudne do 

oczyszczenia lub posiadające bardzo niską chłonność pokryć masą podkładową Atlas Cerplast lub 

równoważną. W razie wątpliwości dotyczących nośności podłoża (np. gdy jest ono pokryte 

niemożliwymi do usunięcia warstwami klejów lub farb), wykonać następującą próbę przyczepności. 

Przykleić doń płytkę i po 48 godzinach spróbować odrywać ją ręką. Jeśli klej wraz z płytką 

odchodzi od podłoża, oznacza to, iż wymaga ono lepszego przygotowania. Do wykonywania 

okładziny można przystąpić po wyschnięciu środka gruntującego . Temperatura podłoża i otoczenia 

w trakcie prac powinna wynosić od +5 do +25°C. 

Atlas Progres Elastyk lub równoważna jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa 

cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych dodatków modyfikujących. Mieszankę tę wsypać 

do naczynia z odmierzoną ilością wody, w proporcji ok. 6,50 ÷ 6,75 l wody na 25 kg suchej 

zaprawy (ok. 0,26 ÷ 0,27 l na 1 kg) i mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę 

wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po 

upływie 5 minut (czas dojrzewania) i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną masę 

wykorzystać w ciągu max. 4 godzin (żywotność). Klej przygotować w temperaturze od +5 do 

+25°C. 

Na podłoże nanieść warstwę zaprawy gładką paca stalową, a następnie wyprofiluj ją, używając 

pacy zębatej. Wykonując okładzinę podłogową, klej nanieść w takiej ilości, aby po dociśnięciu 

płytki znajdował się on pod całą jej powierzchnią, a jego nadmiar został wyciśnięty wzdłuż 

wszystkich jej krawędzi. W przypadku okładzin ściennych, po dociśnięciu płytki powierzchnia jej 

styku z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 wielkości płytki).  

W zależności od parametrów podłoża i otoczenia, po rozprowadzeniu zaprawy, zachowuje ona 

właściwości klejące przez ograniczony czas. Nałożyć więc klej na taką powierzchnię, aby móc 

przykleić do niej płytki przed upływem 20 minut (czas otwarty). Aby sprawdzić, czy możliwe jest 

jeszcze przyklejanie płytek, należy wykonać prosty test. Dotknąć  palcami nałożonej na podłoże 

zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na nich, można jeszcze przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy 

usunąć tę warstwę kleju i nanieść nową.  
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Płytki należy układać na wyprofilowanej warstwie kleju i dociskać je do podłoża. Położenie płytki 

można nieznacznie zmieniać przez około 20 minut od momentu jej dociśnięcia (korygowalność). W 

trakcie wykonywania prac, na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar kleju pojawiającego się przy 

dociskaniu płytek – ułatwi to późniejsze fugowanie. Spoinowanie okładziny i użytkowanie posadzki 

można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową klej osiąga po upływie 3 dni. 

 

4.3. Spoinowanie - fugowanie:  

Przed rozpoczęciem prac należy spoiny starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczeń. Powinny być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie przyklejania okładziny 

należy na bieżąco usuwać z nich nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można 

rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 

godzinach. W przypadku zastosowania zaprawy klejącej ATLAS MIGlub równoważnej 

spoinowanie płytek można rozpocząć już po upływie 4 godzin. Bezpośrednio przed przystąpieniem 

do prac powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny 

(zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub - w 

przypadku remontów - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) 

mogą ulegać przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca 

się wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny. 

Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 

wody (w proporcji 0,20÷0,25 litra wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Czynność tę można wykonać ręcznie bądź mechanicznie. Zaprawa nadaje 

się do pracy po upływie ok. 10 minut i po powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę 

należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin. W celu nadania zaprawie większej wodoszczelności i 

elastyczności należy do wody zarobowej dodać emulsję elastyczną. W tym przypadku zaprawę 

należy wsypać do wodnego roztworu emulsji, zachowując proporcje – 10 kg suchej mieszanki na 

roztwór przygotowany z 1 kg emulsji elastycznej i 2 litrów wody. Dalsze czynności należy 

wykonać tak, jak w poprzednim przypadku. Również tak przygotowaną zaprawę należy zużyć w 

ciągu ok. 2 godzin. 

 

Sposób 2. Masę rozprowadza po powierzchni okładziny za pomocą szerokiej  gumowej.. 

Technologia ta ułatwia i przyspiesza pracę przy spoinowaniu dużych powierzchni. 

Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia spoinowanej okładziny. Do tego 

celu używać należy wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką (uwaga: 

zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą podczas czyszczenia płytek może powodować 

wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi). W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych 

zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie 

wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem 

wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy, 

należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub 

przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po 

ok. 2-3 dniach.  
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Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu 

stosować zaprawę o tej samej dacie produkcji i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt 

intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz należy przystąpić, 

gdy wszystko wskazuje, że przynajmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa nie będzie 

narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. 

Niezastosowanie się do powyższych uwag, a także użycie niewłaściwej ilości wody do 

przygotowania zaprawy mogą prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. 

Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny 

mogą powodować zróżnicowanie odcieni barwy związanej zaprawy. W spoinach znajdujących się 

w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy 

stosować odpowiednie listwy wykończeniowe, , lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, 

np. silikonem . W celu ograniczenia nasiąkliwości spoiny i zwiększenia jej odporności na 

zabrudzenia zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie 

środka ochronnego. Zużycie zaprawy zależne jest od szerokości i głębokości spoin, rodzaju i 

wymiarów zastosowanych płytek. 1 litr masy do wypełnienia spoin otrzymujemy z ok. 1,55 kg 

suchej mieszanki. Przykładowo: 0,6 kg suchej zaprawy wystarcza do wypełnienia spoin na 

powierzchni około 1m² okładziny wykonanej z płytek ceramicznych o wielkości 30x30 cm, przy 

szerokości fugi 6 mm i głębokości 8 mm.  

Narzędzia: Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki 

związanej już zaprawy zmywa się środkiem Atlas szop. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:  

 

5.1. Kontrola jakości:  

Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości 

betonu. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3    

miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o 

jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

1) Charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane.  

2) Wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 

badania.  

3) Wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność).  

4) Okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 

znajdującego się w konstrukcji. 

 

5.2. Kontrola jakości podkładu:  

Podkład cementowy lub betonowy powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 

poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
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dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 5mm. odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 

powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

5.3. Kontrola jakości posadzki z płytek terakotowych:  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie 

materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi 

posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 

określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio 

przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności 

kontrolnych powinien obejmować: 

1) sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

2) sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę, 

3) sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  

5) sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.2. i 5.3.3., wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

5.3.1. Badania w czasie robót:  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających". 

 

5.3.2. Badania w czasie odbioru robót:  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

1)  zgodności z dokumentacją (rysunki, szkice),  

2)  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

3)  prawidłowości przygotowania podłoży, 

4)  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

5)  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

1) sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

2) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

3) sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 

(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

4) sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 

(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 

związania płytek z podkładem, 

5) sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm,  

6) grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 

lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.3. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy (dzienniku korespondencji) lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

5.3.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin:  

 Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

1) cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

2) cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

3) grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

4) dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki, 

5) spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

6) dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

7) szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

8) listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
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Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

1) cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

2) cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

3) grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,- 

dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

4) odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 

m, 

5) spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

6) dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

7) elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

 

6. OBMIAR ROBÓT:  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 11 „Podłogi i posadzki. Założenia 

szczegółowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.6. 

Jednostką obmiarową jest: 

1)  dla zaprawy – m3.  

2)  dla podłoży betonowych – m3.  

3)  dla posadzek, podłóg i warstw wyrównawczych – m2.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT:  

 

7.1. Odbiór materiałów:  

           Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

      Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 

normami. Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 

budzące wątpliwość, powinny być przed użyciem poddane badaniom jakości przez 

upoważnione laboratorium. 

 

7.2. Odbiór końcowy robót ułożenia cokołów:  

1) Sprawdzenie zgodności  powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z 

opisem przedmiotu zamówienia oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
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oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych i dziennika budowy. 

2) Sprawdzenie jakości materiałów. 

3) Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

posadzkę właściwości techniczno – użytkowych. 

 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

1) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.  

2) Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki.  

3) Sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie bądź opukiwanie. 

4) Sprawdzenie grubości i wytrzymałości na ściskanie podkładu na podstawie protokołów 

odbiorów międzyfazowych.  

5) Sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych 

itp. 

6) Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ich prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą prostego druta i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, a 

szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

7) Sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 

cokolików dokonać przez oględziny. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI:  

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    

Zamawiającym.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE:  

 

9.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

1) Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”.  

2) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB.  

3) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

4) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5) Aprobata Techniczna ITB AT 15-5031/2007 – Atlas Woder S 

 

9.2. Materiały pomocnicze. 

„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 



                                                                                             Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 Zakres rzeczowy prac ( branża budowlana ) dla 

korytarza na parterze budynku WSPL ZOZ w 

Stargardzie 

              zgodnie z Decyzją nr 14/D/2016  z dnia 6 lipca 2016 r. pkt 1 

w sprawie wydania nakazu usunięcia w budynku WSPL SP ZOZ w 

Stargardzie nieprawidłowości stwarzających zagrożenie dla życia 

ludzi.  

Zadanie: „PRZEBUDOWA GABINETU 

STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM NA 

PARTERZE BUDYNKU”  

Inwestor : Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska  SP ZOZ w Stargardzie ul. Al.  Żołnierza 37  

 

Zakres rzeczowy prac ( branża budowlana) 

Roboty rozbiórkowe 

Korytarz: 

 Roboty demontażowe 

- rozebranie cokolika z płytek gres o wysokości h= 0,15 m 

 - demontaż skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń nr : 7,8,8A, WC 

 - wykucie z muru ościeżnic metalowych do pomieszczeń nr : 7,8,8A, WC 

 - odbicie tynków wewnętrznych ścian korytarza  (o ile stare tynki znajdujące się pod boazerią 

    będą w złym  stanie technicznym) od poziomu posadzki do wysokości 1,45 m 

  - wywiezienie gruzu i jego utylizacja 

 - wywóz ościeżnic metalowych do skupu złomu i rozliczenie się z Zamawiającym z jego  

    sprzedaży 

     

Roboty murowe 

- zabetonowanie żwirobetonem bruzd  w ścianach ( bruzdy po stelażach drewnianych) 

 - zamurowanie otworów w ścianach o grubości 50 cm do pomieszczeniu nr: 6 i pom RTG 

 - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych  III kategorii na zamurowanym otworze  

   drzwiowym  gabinetu nr 6 i RTG, oraz na ościeżach pom: WC,7;8;8A 

 - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych  III kategorii na ścianach korytarza (o ile stare 

    tynki znajdujące się pod boazerią będą w złym stanie technicznym) od poziomu posadzki do 

    wysokości 1,45 m 
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 - obsadzenie nowych  ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 z zawierzeniem  

    nowych skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń: 7,8,8A, WC – ( drzwi 90/200) 

. 

 Roboty malarskie 

sufity 

 - zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach 

 - gruntowanie podłoży sufitu 

 - przygotowanie powierzchni sufitów  pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

    podszpachlowaniem  nierówności  

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych –  

    tynków gładkich sufitów 

ściany 

  - zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach korytarza od wysokości 1,45 m do wysokości  

   3,27 m o ile tynki pod boazerią jest w złym stanie technicznym. Jeżeli tynki pod boazerią są w 

    dobrym stanie technicznym farbę z tego tynku trzeba zeskrobać i zmyć 

 - wykonanie gładzi gipsowej gr 3mm na 

• ściance działowej przy aptece , 

• na tynku  zamurowanego otworu drzwiowego od strony pomieszczenia nr 6  

•  na ościeżach pom: WC,7;8;8A 

• na ścianach korytarza 

   - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych: 

• ścian korytarza ( kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) od wysokości h=0,15 m do 

wysokości h= 80m i  od wysokości h=1,45 m do wysokości h=3,27 m.  

• w gabinecie nr 6 ściana z zamurowanym otworem drzwiowym 

• ścian na których są wymienione drzwi w pom WC;7.8.8A 

grzejniki 

       - malowanie grzejników farbą olejną szt. 2 

 Roboty okładzinowe 

 - wykonanie cokolików o wysokości h= 0,15 m z płytek gres (kolor do uzgodnienia z 

    Zamawiającym) 

Korytarzyk nr 1 

 Roboty demontażowe 
- rozebranie cokolika z płytek gres o wysokości h= 0,15 m 

 - demontaż skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń nr : 16;16A 

 - wykucie z muru ościeżnic metalowych do pomieszczeń nr : 16;16A 

 - poszerzenie otworu drzwiowego o 20 cm do pom nr 16;16A 

  - wywiezienie gruzu i jego utylizacja 

  - wywóz ościeżnic metalowych do skupu złomu i rozliczenie się z Zamawiającym z jego  

    sprzedaży 

Roboty murowe 

- wykonanie przesklepień poszerzonych otworów do pomieszczeń: 16;16A 

 - otynkowanie przesklepień tymk kat III : 

- -obsadzenie nowych  ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 z zawierzeniem  

    nowych skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń: 16;16A – ( drzwi 90/200) 

 

Roboty malarskie 

 - zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach i ścianach 

 - gruntowanie podłoży sufitu i ścian 

 - przygotowanie powierzchni sufitów  pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

    podszpachlowaniem  nierówności  

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych –  

    tynków gładkich sufitów 

 - wykonanie gładzi gipsowej gr 3mm na ścianach korytarzyka  i ościeżach do pom nr 16;16A 

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych 
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    ścian korytarzyka od wysokości h=0,15 m do wysokości h= 80 m    od wysokości 1,45m do 

    wysokości 3,27 m  oraz ścian z nowymi drzwiami  w pom: 16;16A 

Roboty okładzinowe 

 - wykonanie cokolików o wysokości h= 0,15 m z płytek gres (kolor do uzgodnienia z 

    Zamawiającym) 

Korytarzyk nr 2 

Roboty demontażowe 
- rozebranie cokolika z płytek gres o wysokości h= 0,15 m 

 - demontaż skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń nr : 14;14A 

 - wykucie z muru ościeżnic metalowych do pomieszczeń nr : 14;14A 

 - poszerzenie otworu drzwiowego o 20 cm do pom nr 14;14A 

  - wywiezienie gruzu i jego utylizacja 

  - wywóz ościeżnic metalowych do skupu złomu i rozliczenie się z Zamawiającym z jego  

    sprzedaży 

 

Roboty murowe 

- wykonanie przesklepień poszerzonych otworów do pomieszczeń: 14;14A 

 - otynkowanie przesklepień – tynk kat. III  : 

- obsadzenie nowych  ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 z zawierzeniem  

    nowych skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń: 14;14A – ( drzwi 90/200) 

 

Roboty malarskie 

 - zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach i ścianach 

 - gruntowanie podłoży sufitu i ścian 

 - przygotowanie powierzchni sufitów  pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

    podszpachlowaniem  nierówności  

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych –  

    tynków gładkich sufitów 

 - wykonanie gładzi gipsowej gr 3mm na ścianach korytarzyka ościeżach do pom nr 14;14A 

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych 

    ścian korytarzyka  od wysokości h=0,15 m do wysokości h= 80 m i   od wysokości 1,45m do 

    wysokości 3,27 m, oraz ścian z nowymi drzwiami w pom: 14;14A 

Roboty okładzinowe 

 - wykonanie cokolików o wysokości h= 0,15 m z płytek gres (kolor do uzgodnienia z 

    Zamawiającym) 

 

Korytarzyk nr 3 

Roboty demontażowe 
- rozebranie cokolika z płytek gres o wysokości h= 0,15 m 

 - demontaż skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń nr : 17;18;18A 

 - wykucie z muru ościeżnic metalowych do pomieszczeń nr :17 18;18A 

 - poszerzenie otworu drzwiowego o 20 cm do pom nr 17 

  - wywiezienie gruzu i jego utylizacja 

  - wywóz ościeżnic metalowych do skupu złomu i rozliczenie się z Zamawiającym z jego  

    sprzedaży 

 

Roboty murowe 

- wykonanie przesklepień poszerzonych otworów do pomieszczeń nr : 17 

- zamurowanie otworów w ścianach o grubości ½ cegły do pomieszczeń nr:18A 

 - otynkowanie przesklepień i zamurowanego otworu drzwiowego ( pom 18A)– tynk kat III  

- obsadzenie nowych  ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 z zawierzeniem  

    nowych skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń: 17;18 – ( drzwi 90/200) 

 

Roboty malarskie 
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 - zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach i ścianach 

 - gruntowanie podłoży sufitu i ścian 

 - przygotowanie powierzchni sufitów  pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

    podszpachlowaniem  nierówności  

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych –  

    tynków gładkich sufitów 

 - wykonanie gładzi gipsowej gr 3mm na ścianach korytarzyka, ościeżach do pom: 17 i18 oraz na 

    zamurowanym otworze drzwiowym do pom 18A 

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych- 

    tynków gładkich ścian (kolor do uzgodnienia z  Zamawiającym)korytarzyka od wysokości  

    h=0,15 m do wysokości h= 80 m i od wysokości 1,45m do wysokości 3,27  , ścian z 

zamontowanymi nowymi drzwiami  w  pom 17;18 oraz  ściany po zamurowanym otworze 

drzwiowym w pom.  18A 

 

Roboty okładzinowe 

 - wykonanie cokolików o wysokości h= 0,15 m z płytek gres (kolor do uzgodnienia z 

    Zamawiającym) 

  

Korytarzyk nr 4 

 Roboty demontażowe 
- rozebranie cokolika z płytek gres o wysokości h= 0,15 m 

 - wywiezienie gruzu i jego utylizacja 

Roboty malarskie 

 - zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach i ścianach 

 - gruntowanie podłoży sufitu i ścian 

 - przygotowanie powierzchni sufitów  pod malowanie farbami lateksowymii starych tynków z 

    podszpachlowaniem  nierówności  

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych –  

    tynków gładkich sufitów 

 - wykonanie gładzi gipsowej gr 3mm na ścianach 

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych- 

    tynków gładkich ścian (kolor do uzgodnienia z  Zamawiającym) od wysokości h=0,15 m do  

    wysokości h= 80 m i   od wysokości 1,45m do wysokości 3,27 m 

 

Roboty okładzinowe 

 - wykonanie cokolików o wysokości h= 0,15 m z płytek gres (kolor do uzgodnienia z 

    Zamawiającym) 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe    SST-1
1

d.1
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

Pom 14 0.2*2 m2 0.400
Pom 14A 0.2*2 m2 0.400
Pom 16 0.2*2 m2 0.400
Pom 16A 0.2*2 m2 0.400
Pom 17 0.2*2 m2 0.400

RAZEM 2.000
2

d.1
KNNR 2
1103-01

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo-
nych

m2

Pom 14 2*0.7 m2 1.400
Pom 14A 2*0.7 m2 1.400
Pom 16 2*0.7 m2 1.400
Pom 16A 2*0.7 m2 1.400
Pom 17 2*0.7 m2 1.400
Pom18 2*0.9 m2 1.800
Pom 18A 2*0.9 m2 1.800
Pom 6 2*0.9 m2 1.800
Pom 7 2*0.9 m2 1.800
Pom 8 2*0.9 m2 1.800
Pom 8A 2*0.9 m2 1.800
Pom WC 2*0.9 m2 1.800

RAZEM 19.600
3

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2 Usuniecie materiałów nie nadaj ących si ę do dalszego wbudowania SST-1
4

d.2
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km wraz z utylizacją gruzu

m3

poz.1*0.12 m3 0.240
poz.2*0.04 m3 0.784
poz.12*0.03 m3 5.623
poz.24*0.018 m3 0.427
 
 

RAZEM 7.074
5

d.2
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km-na 15 km
Krotność = 15

m3

poz.4 m3 7.074
RAZEM 7.074

6
d.2

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. I - wywóz ościeżnic metalowych do skupu złomu ościeznicz waga ok
11x7,5 kg=82,5 kg

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
każdy dalszy 1 km przewóz ościeżnic metalowych do skupu złomu
Krotność = 14

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty murowe -SST2
8

d.3
KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju
do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

korytarz 60.3*2*3 m 361.800
6.63*2*3 m 39.780

Wyjścia na
klatki scho-
dowe

-(3.28*3)*2 m -19.680

Wejście do
budynku

-2*1.4*3+0.25*4*3 m -5.400

wejście do
apteki

-1*3 m -3.000

RAZEM 373.500
9

d.3
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-
lek stalowych do I NP 120 mm belki z ceownika 80

m

Pom 14 1.2*2 m 2.400
Pom 14A 1.2*2 m 2.400
Pom 16 1.2*2 m 2.400
Pom 16A 1.2*2 m 2.400
Pom 17 1.2*2 m 2.400

 
A  (suma częściowa) ---------------

m 12.000

- 2 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11098 Użytkownik: Krzysztof Taźbierski



KPRZEDMIAR wspl  korytarz 2017 -  roboty budowlane - maj 2017 r - KopiaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000

10
d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.9 m 12.000
0 m 0.000

RAZEM 12.000
11

d.3
KNNR 3
0302-01

Zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3

Pom18A 0.8*2.1*0.12 m3 0.202
Pom 6 1*2.1*0.5 m3 1.050
Pom RTG 1*2.1*0.5 m3 1.050

RAZEM 2.302
12

d.3
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

korytarz 60.3*1.45*2 m2 174.870
6.63*1.45*2 m2 19.227
2.48*1.45*2 m2 7.192

drzwi na klat-
ki

-3.38*1.45*2 m2 -9.802

drzwi wejś-
ciowe

-1.4*1.45*2+ 0.25*1.45*4 m2 -2.610

-1*1.45 m2 -1.450
RAZEM 187.427

13
d.3

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

przesklepie-
nia w pom
14;14A;16;
16A;17

poz.9*0.15+5*0.9*0.15 m2 2.475

zamurowanie
pom18A

0.8*2.1*2 m2 3.360

zamurowanie
pom 6

1*2.1*2 m2 4.200

zamurowanie
pom RTG

1*2.1 m2 2.100

ościeżach w
pom; WC;
7.8.8A;14;
14A;16;16A;
17;18;

10*(0.15*4*2) m2 12.000

korytarz poz.12 m2 187.427
 
 

RAZEM 211.562
4 Monta ż drzwi drewnianych SST-3

14
d.4

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie nowych ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w
ścianach wewnętrznych z cegieł z zawieszenien  nwych  drewnianych skrzydeł
drzwiowych

szt.

Drzwi 90/200
pom 14

1 szt. 1.000

Drzwi 90/200
pom 14A

1 szt. 1.000

Drzwi 90/200
pom16

1 szt. 1.000

Drzwi 90/200
pom16A

1 szt. 1.000

Drzwi 90/200
pom 17

1 szt. 1.000

Drzwi 90/200
pom 18

1 szt. 1.000

Drzwi 90/200
pom 7

1 szt. 1.000

Drzwi 90/200
pom 8

1 szt. 1.000

Drzwi 90/200
pom 8A

1 szt. 1.000

Drzwi 90/200
pom WC

1 szt. 1.000

RAZEM 10.000
5 MALOWANIE POMIESZCZEŃ  SST- 4,5

5.1 Sufity
15

d.5.
1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m

m2

Korytarz 60.03*2.48 m2 148.874
4,92*6,53
A  (suma częściowa) ---------------

- 3 -
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KPRZEDMIAR wspl  korytarz 2017 -  roboty budowlane - maj 2017 r - KopiaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m2 148.874

Korytarzyk 1 1.53*3.86 m2 5.906
Korytarzyk 2 1.5*3.74 m2 5.610
Korytarzyk 3 1.69*3.36 m2 5.678
Korytarzyk 4 1.14*1.9 m2 2.166

RAZEM 168.234
16

d.5.
1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.15 m2 168.234
RAZEM 168.234

17
d.5.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierówności -

m2

poz.16 m2 168.234
RAZEM 168.234

18
d.5.

1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.16 m2 168.234
RAZEM 168.234

5.2 Ściany
19

d.5.
2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m

m2

Korytarzyk 1 (1.53+3.86)*2*3.27 m2 35.251
Drzwi kor 1 -0.9*2*3 m2 -5.400
Korytarzyk2 (1.5+3.74)*2*3.27 m2 34.270
Drzwi kor 2 -0.9*2*3 m2 -5.400
Korytarzyk 3 (1.69+3.36)*2*3.27 m2 33.027
Drzwi kor 3 -0.9*2*3 m2 -5.400
Korytarzyk 4 (1.14+1.9)*2*3.27 m2 19.882
Drzwi kor 4 -0.9*2*3 m2 -5.400
ścianka dzia-
łowa koryta-
rza

(2,6*2+0,12)*3,27

A  (suma częściowa) ---------------
m2 100.830

korytarz 60.3*3.27*2 m2 394.362
6.63*3.27*2 m2 43.360
2.48*3.27*2 m2 16.219
-3.38*3.27*2 m2 -22.105
-1.4*2.1*2+ 0.25*5.4*2 m2 -3.180
-1*2 m2 -2.000
B  (suma częściowa) ---------------

m2 426.656
pom 6 2.74*3.27-1*2 m2 6.960
pom 7 2.73*3.27-1*2 m2 6.927
pom 8 3.6*3.27-1*2 m2 9.772
pom8A 2.3*3.27-1*2 m2 5.521
pom 14 1.4*3.27-1*2 m2 2.578
pom 14A 2.74*3.27-1*2 m2 6.960
pom 16 2.74*3.27-1*2 m2 6.960
pom 16A 1.4*3.27-1*2 m2 2.578
pom 17 6.4*3.27-1*2 m2 18.928
pom 18 3.36*3.27-1*2 m2 8.987
pom 18A 6.4*3.27-1*2 m2 18.928

C  (suma częściowa) ---------------
m2 95.099

 
RAZEM 622.585

20
d.5.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.21 m2 622.585
RAZEM 622.585

21
d.5.

2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.19 m2 622.585
A  (suma częściowa) ---------------

m2 622.585
 

RAZEM 622.585

- 4 -
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KPRZEDMIAR wspl  korytarz 2017 -  roboty budowlane - maj 2017 r - KopiaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.5.
2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

Korytarzyk 1 (1.53+3.86)*2*(3.27-0.8) m2 26.627
drzwi kor 1 -0.9*2*3 m2 -5.400
Korytarzyk2 (1.5+3.74)*2*(3.27-0.8) m2 25.886
drzwi kor 2 -0.9*2*3 m2 -5.400
Korytarzyk 3 (1.69+3.36)*2*(3.27-0.8) m2 24.947
drzwi kor 3 -0.9*2*2 m2 -3.600
Korytarzyk 4 (1.14+1.9)*2*(3.27-0.8) m2 15.018
drzwi kor 4 -0.9*2*3 m2 -5.400
ścianka dzia-
łowa  koryta-
rza

(2.6*2+0.12)*(3.27-0.8) m2 13.140

ścianka dzia-
łowa  koryta-
rza

(2.6*2+0.12)*(3.27-0.8) m2 13.140

A  (suma częściowa) ---------------
m2 98.958

korytarz 60.3*(3.27-0.8)*2 m2 297.882
6.63*(3.27-0.8)*2 m2 32.752
2.48*(3.27-0.8)*2 m2 12.251
-3.38*(3.27-0.8)*2 m2 -16.697
-1.4*2.1*2+ 0.25*5.4*2 m2 -3.180
-1*2 m2 -2.000
B  (suma częściowa) ---------------

m2 321.008
pom 6 2.74*3.27-1*2 m2 6.960
pom 7 2.73*3.27-1*2 m2 6.927
pom 8 3.6*3.27-1*2 m2 9.772
pom 8A 2.3*3.27-1*2 m2 5.521
pom 14 1.4*3.27-1*2 m2 2.578
pom 14A 2.74*3.27-1*2 m2 6.960
pom 16 2.74*3.27-1*2 m2 6.960
pom16A 1.4*3.27-1*2 m2 2.578
pom 17 6.4*3.27-1*2 m2 18.928
pom18 3.36*3.27-1*2 m2 8.987
pom 18A 6.4*3.27-1*2 m2 18.928

C  (suma częściowa) ---------------
m2 95.099

RAZEM 515.065
23

d.5.
2

KNR 4-01
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnikow rurowo-żebrowych m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

5.3 Naprawa cokolików gres SST-6
24

d.5.
3

KNR4-04-
0504-03
z.z.3.1

Rozebranie cokolika z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożli-
wia dostęp osobom postronnym

m2

Korytarz 60.3*0.15*2 m2 18.090
6.63*0.15*2 m2 1.989
2.48*0.15*2 m2 0.744
 
A  (suma częściowa) ---------------

m2 20.823
Korytarzyk1 (1.53+3.86)*2*0.15 m2 1.617

-0.9*3*0.15 m2 -0.405
Korytarzyk2 (1.5+3.74)*2*0.15 m2 1.572

-0.9*3*0.15 m2 -0.405
Korytarzyk3 (1.69+3.36)*2*0.15 m2 1.515

-0.9*3*0.15 m2 -0.405
Korytarzyk4 (1.14+1.9)*2*0.15 m2 0.912

-0.9*3*0.15 m2 -0.405
B  (suma częściowa) ---------------

m2 3.996
Wyjścia na
klatki

-(3.28*0.15)*2 m2 -0.984

Wejście
główne

-1.4*2*0.15+0.25*4*0.15 m2 -0.270

C  (suma częściowa) ---------------
m2 -1.254

drzwi apteka 1*0.15 m2 0.150
RAZEM 23.715

25
d.5.

3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30x15 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.24/0.15 m 158.100

korytarzyk 3 0.9 m 0.900
ścianka dzia-
łowa

2.6*2+0.12 m 5.320

RAZEM 164.320

- 6 -
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                                                                                      Załącznik nr 5 do SIWZ        

 

 Zakres rzeczowy prac ( branża budowlana ) dla 

 gabinetu stomatologicznego pom. nr 8 w  

budynku WSPL SP ZOZ w Stargardzie .   

Zadanie „PRZEBUDOWA GABINETU 

STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM NA 

PARTERZE BUDYNKU”  

Inwestor :  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska  SP ZOZ w Stargardzie ul. Al.  Żołnierza 37 

 

Zakres rzeczowy prac ( branża budowlana) 
Roboty demontażowe 

- demontaż ze ścian  okładziny z płytek glazurowanych  wysokości h= 2 m z oczyszczeniem 

   podłoża z kleju 

 - demontaż z posadzki płytek gres z oczyszczeniem podłoża  

-  wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko 

   miejskie wraz z utylizacją gruzu 

     

. 

 Roboty malarskie 

sufity 

 - zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach 

 - gruntowanie podłoży sufitu 

 - wykonanie gładzi gipsowej na suficie gr 3mm na starych tynkach    

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych –  

    tynków gładkich sufitów 

ściany 

  - zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach pomieszczenia  od wysokości 2 m do wysokości  

   3,1 m  

- obudowa płytami G/K  gr 12,5 mm wodoodpornymi pionów i poziomów kanalizacyjnycj 

- gruntowanie podłoży ścian 

- wykonanie gładzi gipsowej gr 3mm na ścianach od poziomu podłogi do wysokości 15 cm i od 

  wysokości ściany 2m do wysokości ściany 3,1 m 

 - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych:  

   od wysokości ściany 2m do wysokości ściany 3,1 m 

 

Roboty okładzinowe 

 - przygotowanie podłoża pod ułożenie okładziny z płytek  COLOR ONE pł. ścienna 20x40 cm 

    WHITE WAAMB104 (gładki, mat)  od wysokości ścian 0,15 m do wysokości ścian 2 m 

-   gruntowanie podłoży 
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-  ułożenie na ścianach  okładziny z płytek COLOR ONE pł. ścienna 20x40 cm WHITE 

    WAAMB104 (gładki, mat)  lub równoważne  o wymiarach  20x40 cm z fugą w kolorze 

     białym gr 1mm na ścianach od  wysokości ścian  0,15 m do wysokości ścian 2 m 

 

 Roboty posadzkarskie 

- mechaniczne szlifowanie starych podłoży po rozebranych wykładzinach 

- wyrównanie podłoża  samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N 

- ułożenie na klej wykładziny tarket lub gamrat gr. minimum 2 mm na posadzce z wywinięciem 

   na ściany do wysokości 15 cm wraz z pokryciem jej akrylem (polimeryzacja) 

- wykonanie  zgrzewania wykładzin rulonowych  z tworzyw sztucznych 

Roboty towarzyszące 

- zabezpieczenie okien i drzwi folią 

 

 

 

 

 
                                                                                              OPRACOWAŁ 
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                                                                                      Załącznik nr 5 do SIWZ        

 

 Zakres rzeczowy prac ( branża sanitarna ) dla 

 gabinetu stomatologicznego pom. nr 8 w  

budynku WSPL SP ZOZ w Stargardzie 

 .   

Zadanie „PRZEBUDOWA GABINETU 

STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z KORYTARZEM 

NA PARTERZE BUDYNKU”  

Inwestor :  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska  SP ZOZ w Stargardzie ul. Al.  Żołnierza 

37 

Branża sanitarna: 

 Demontaż istniejących rur kanalizacyjnych i wodociągowych, oraz centralnego ogrzewania, 

wraz z rurami przyłącznymi do grzejników. 

Demontaż urządzeń sanitarnych wypływowych i odpływowych (baterie, umywalki , zlewy 

wraz z przyłączami). Demontaż grzejnika panelowego wersja higieniczna. 

Wykonanie nowych pionów kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, oraz centralnego 

ogrzewania od piwnicy do pierwszego piętra.  

Montaż nowej umywalki z baterią jednouchwytową, zlewozmywaka dwukomorowego z 

ociekaczem ze stali nierdzewnej z baterią jednouchwytową typ lekarski. Montaż grzejnika 

panelowego z demontażu. 

Włączenie instalacji c.o, wod-kan do instalacji w piwnicy i na pierwszym piętrze. 

Roboty wykonać w porozumieniu z inwestorem i pozostałymi branżami, oraz specyfikacjami 

szczegółowymi na roboty sanitarne.   
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PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-03

1001-05
Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

137 m 137.000
RAZEM 137.000

2 KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

79 m 79.000
RAZEM 79.000

3 KNR-W 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

4 KNR-W 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

5 KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

6 KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

7 KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych hermetycznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8 KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9 KNR-W 4-03
1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

10 KSNR 5
0202-01
analogia

Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-
cją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

11 KNR-W 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR-W 5-08
0804-03
analogia

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6
mm2

szt.żył

37 szt.żył 37.000
RAZEM 37.000

14 KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

15 KNR-W 5-08
0513-15

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykręcanych
2x40W - końcowych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

16 KNR-W 5-08
0513-15

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw sufitowych z wkła-
dem awaryjnym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17 KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-
odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18 KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-
odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19 KNR-W 5-08

0902-02
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000

20 KNR-W 5-08
0226-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

21 KNR-W 5-08
0227-04

Układanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych -
taśma mocowana przez klejenie

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

22 KNR-W 5-08
0513-15

Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw bakteriobujczych  (
dostawa inwestora)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23 KNR-W 5-08
0209-03
analogia

demontaż przewodów m

130* 30% m 39.000
RAZEM 39.000
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PRZEDMIAR STARGARD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-02

0229-04
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

2 KNR-W 4-02
0232-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3 KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

4 KNR-W 4-02
0140-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowa-
niem podejścia

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

5 KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

6 KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

7 KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

8 KNR-W 2-15
0137-04

Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

12 podej. 12.000
RAZEM 12.000

12 KNR-W 4-02
0516-02

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR-W 4-02
0517-01
analogia

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

14 KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

15 KNR-W 2-15
0405-06
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. MAPRESS zaciskane o śr. zewnętrznej 28 mm
na ścianach w budynkach

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

16 KNR-W 2-15
0429-05
analogia

Rury przyłączne mepress o śr. zewn. 18 mm do grzejników kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

17 KNR-W 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18 KNR-W 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m

6 m 6.000
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PRZEDMIAR STARGARD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000

19 KNR-W 4-01
0336-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie wa-
piennej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

20 KNR-W 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

21 KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gru-
bości do 30 cm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

- 3 -
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K PRZEDMIAR wspl gabinet stomatologiczny - maj 2017 - PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe    SST-1
1

d.1
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej - płytki glazurowane m2

Ściany (6.17*2+3.29*2)*2 m2 37.840
Drzwi -1*2 m2 -2.000

RAZEM 35.840
2

d.1
KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

6.17*3.29 m2 20.299
RAZEM 20.299

2 Usuniecie materiałów nie nadaj ących si ę do dalszego wbudowania SST-1
3

d.2
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponow-
nego wbudowania

m3

0 m3 0.000
RAZEM 0.000

4
d.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km wraz z utylizacją gruzu

m3

poz.1*0.015 m3 0.538
poz.2*0.02 m3 0.406

RAZEM 0.944
5

d.2
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km-na 15 km
Krotność = 15

m3

poz.4 m3 0.944
RAZEM 0.944

3 MALOWANIE POMIESZCZEŃ  SST- 2;3
3.1 Sufity

6
d.3.

1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m

m2

6.17*3.29 m2 20.299
RAZEM 20.299

7
d.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.6 m2 20.299
RAZEM 20.299

8
d.3.

1

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-
ku o pow. ponad 5 m2

m2

poz.7 m2 20.299
RAZEM 20.299

9
d.3.

1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.8 m2 20.299
RAZEM 20.299

3.2 Ściany
10

d.3.
2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m

m2

(6.17*2+3.29*2)*1.1 m2 20.812
RAZEM 20.812

11
d.3.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.10 m2 20.812
A  (suma częściowa) ---------------

m2 20.812
pod cokół z
PCV

(6.17*2+3.29*2)*0.15 m2 2.838

B  (suma częściowa) ---------------
m2 2.838

RAZEM 23.650
12

d.3.
2

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.11 m2 23.650
RAZEM 23.650

13
d.3.

2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.10 m2 20.812
RAZEM 20.812
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K PRZEDMIAR wspl gabinet stomatologiczny - maj 2017 - PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 Izolacje SST

14
d.4

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje pionowe murów i poziome podlłoży środkiem  izolacyjnym przeciw-
wodnym  IZOHAN gr 2mm Szczelny taras  lub równoważnym narożniki
uszczelniane taśmą uszczelniającą IZOHAN 60/60 lub rownoważną

m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

5 Roboty okładzinowe SST- 5
15

d.5
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.16 m2 33.152
RAZEM 33.152

16
d.5

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(6.17*2+3.29*2)*1.85 m2 35.002
-1*1.85 m2 -1.850
 

RAZEM 33.152
17

d.5
KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x40 cm  na zaprawie
klejowej

m2

poz.16 m2 33.152
RAZEM 33.152

18
d.5

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
narożnikowe

m

1.85*4 m 7.400
RAZEM 7.400

6 Posadzki z tworzyw sztucznych   SST-6
19

d.6
KNR-W 4-01
0816-03
analogia

Mechaniczne szlifowanie starych podłoży po rozebranych wykładzinach m2

poz.2 m2 20.299
RAZEM 20.299

20
d.6

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny

m2

poz.19 m2 20.299
RAZEM 20.299

21
d.6

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1
mm grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 3

m2

poz.20 m2 20.299
RAZEM 20.299

22
d.6

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

podłogi poz.20 m2 20.299
cokoły poz.11B m2 2.838

RAZEM 23.137
23

d.6
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.22 m2 23.137
RAZEM 23.137

7 Okładziny z płyt G/K SST - 4
24

d.7
NNRNKB
202 2027-04

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me-
talowym 75

m2

Obudowa
Kanaliz

(0.4+0.4)*3.1 m2 2.480

(0.3+0.6)*1 m2 0.900
 

RAZEM 3.380
8 Roboty towarzysz ące

25
d.8

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

Drzwi 1*2 m2 2.000
Okno  

RAZEM 2.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11098 Użytkownik: Krzysztof Taźbierski



1 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ  

         

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

        DLA ROBÓT BUDOWLANYCH ( BRANŻABUDOWLANA) 

      PROWADZONYCH W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM 

 Zadanie: Przebudowa gabinetu stomatologicznego wraz z korytarzem 

na parterze budynku. 

Zakres : Przebudowa gabinetu stomatologicznego – pomieszczenie nr 

8. 

 

 

 

 

 

 

 Roboty ujęto w przedmiarze robót.  

 

 CVP – 45215100-8  Roboty budowlane z zakresie budowy placówek zdrowotnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracował – Krzysztof Taźbierski 

                      upr. Bud:UAN/U/7342/154/91  
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1. WSTĘP: 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: ST lub specyfikacją) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z przebudową gabinetu stomatologicznego  - 

pomieszczenie nr 8, na parterze budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.  

 

1.2. Zakres stosowania ST: 

Zakres rzeczowy prac, Szkice i rysunki oraz Specyfikacja Techniczna jest stosowana dla określenia 

wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. Szkice, rysunki i 

Specyfikacja Techniczna są dokumentami będącymi podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót budowlanych zawartych w w/w dokumentach.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych, o 

których mowa w punkcie 1.1.   

Specyfikacja techniczna obejmuje podany w niżej wymienionych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych (zwanych dalej: SST) zakres robót zasadniczych. Wymagania ogólne zawarte w ST 

dotyczą wszystkich robót ogólnobudowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 

1) Roboty rozbiórkowe oraz usunięcie materiałów, które nie nadają się do ponownego 

wbudowania.  

2) Malowanie pomieszczeń.  

3) Gładzie gipsowe. 

4) Obudowy z płyt G-K 

5)  Okładziny wewnętrzne z  materiałów  ceramicznych 

6) Posadzki z tworzyw sztucznych 

 

 

Niniejsze szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) należy rozpatrywać łącznie ze szkicami i 

rysunkami przekazanymi przez Inwestora a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) oraz umową szczegółową. 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

1.4.1 Czas na ukończenie - czas na zakończenie robót lub odcinka (w zależności od przypadku), 

taki, jak został podany w zakresie robót konserwacji bieżącej obliczony od daty rozpoczęcia.  

Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia robót określona w zakresie robót konserwacji bieżącej.  

Szkice i rysunki – dokumentacja uściślające miejsce i zakres wykonywania konserwacji bieżącej.  

Dziennik korespondencji - dziennik wydany przez Zamawiającego, stanowiący dokument przebiegu 

robót konserwacji bieżącej oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

przedmiotu zamówienia.  
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1.4.2. Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wyznaczona umowie przez Zamawiającego do 

działania jako Przedstawiciel Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w sprawie przestrzegania 

warunków Umowy oraz do reprezentowania Zamawiającego.  

1.4.3. Kierownik  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do właściwej izby 

zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w 

sprawach dotyczących realizacji umowy. 

1.4.4. Komisja - osoba lub kilka osób, określanych w umowie jako przedstawiciele Zamawiającego 

i Wykonawcy.  

1.4.5.Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.4.6.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.  

1.4.7. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia przy wykonywaniu konserwacji bieżącej, a który może obejmować personel kierowniczy, 

robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 

personel pomagający Wykonawcy w realizacji konserwacji bieżącej. 

1.4.8. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., 

Nr 120, poz. 1126).  

1.4.9. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w ofercie jako Podwykonawca lub jakakolwiek 

inna osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych 

osób. 

1.4.10. Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.11. Przedsięwzięcie konserwacji bieżącej - kompleksowa realizacja wykonania konserwacji 

bieżącej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al.  Żołnierza 37 w Stargardzie, zgodnie ze szkicami, rysunkami  

oraz specyfikacjami technicznymi. 

1.4.12. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w umowie lub 

wyznaczona przez niego w razie potrzeby zgodnie z zapisami wskazanymi w umowie. 

1.4.13. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu. 

1.4.14. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w umowie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób). 

1.4.15. Zamawiający – osoba, instytucja, firma wymieniona jako zamawiający w umowie oraz 

prawni następcy tej osoby, instytucji, firmy. 

1.4.16. ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

1.4.17. SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót remontowych: 

1.5.1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

szkicami i rysunkami (zwanymi dalej: SzR), specyfikacją techniczną, polskimi normami (zwanymi 

dalej: PN) oraz przepisami prawa budowlanego i wiedzą budowlaną. 

 

1.5.2  Zakres robót: 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, SzR, ST i 

ewentualnymi wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego. Przed ostatecznym odbiorem robót 

Wykonawca uporządkuje przejęte pomieszczenia lub teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 

materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych umową, jak również dokona 

rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

 

1.5.3. Ochrona i utrzymanie robót: 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania pomieszczeń lub terenu) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z 

pomieszczeniami lub terenem. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadawalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela  

Zamawiającego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od 

wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 

1.5.4.  Zgodność robót z wykazem robót i ST: 

Szkice i rysunki, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz inne dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z ST. 

Dane określone w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. 

Ceny materiałów ustalone są na podstawie średnich jednostkowych cen zakupu materiałów w 

danym kwartale publikowanych w informacjach o cenach materiałów budowlanych, instalacyjnych 

i elektrycznych „SEKOCENBUD” wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- 

Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA”. Ceny pozostałych materiałów nie publikowane w 

wydawnictwie „SEKOCENBUD” będą przyjmowane według ofert dostawców i producenta. 

Zapłata za materiały i urządzenia nastąpi według faktur zakupu lub cen ofertowych, każdorazowo 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
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1.5.5. Wykaz robót: 

Wykaz robót dotyczący niniejszej specyfikacji, obejmuje następujący zakres robót: 

1) Roboty rozbiórkowe oraz usunięcie materiałów, które nie nadają się do ponownego 

wbudowania.  

2) Malowanie pomieszczeń.  

3) Gładzie gipsowe. 

4) Obudowy z płyt G-K 

5) Okładziny wewnętrzne z  materiałów  ceramicznych 

6) Posadzki z tworzyw sztucznych 

   

1.6. Przekazanie pomieszczeń lub terenu: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia lub teren w terminie ustalonym w „Zakresie 

robót konserwacji bieżącej”. W dniu przekazania pomieszczeń lub terenu Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dziennik korespondencji realizacji robót konserwacji bieżącej (zwany dalej: dziennik 

korespondencji), a także wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z 

materiałów własnych i nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony 

z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 

pomieszczeń lub terenu oraz materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne 

itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.7. Zabezpieczenie  pomieszczeń lub terenu: 

Przed przystąpieniem do konserwacji bieżącej Wykonawca umieści w miejscach oraz ilościach 

określonych przez Zamawiającego tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 

wytycznymi Przedstawiciela Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia pomieszczeń lub terenu w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt 

zabezpieczenia pomieszczeń lub terenu nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.   

 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia konserwacji bieżącej, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska w pomieszczeniach lub terenie oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwość 

dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, a także będzie miał szczególny 

wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm określonych 
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w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska obciążają w całości Wykonawcę. Wszystkie 

skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 

obciążają Wykonawcę. Stosując się do tych wymogów, Wykonawca będzie miał szczególny 

wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ścieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 

powstania pożaru. 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa:  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu pomieszczeń lub terenu i materiałów 

niebezpiecznych. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

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 sposobem realizacji robót lub przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

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

wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do wykonywania robót muszą mieć świadectwa 

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Wszelkie materiały odpadowe użyte 

do wykonywania robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu 

należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu. 

 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej:  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 



7 

 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla życia i zdrowia oraz 

nie spełniających 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 dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 

 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane (budynek Wojskowej Specjalistycznej 

Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy 

Al. Żołnierza 37) oraz wszelkie ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 

prowadzenia robót aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela 

Zamawiającego roboty konserwacji bieżącej mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien 

rozpocząć roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

1.14. Stosowanie się do przepisów prawa: 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek 

sposób związane z robotami konserwacji bieżącej oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

Realizacja inwestycji jest oparta o następujące prawne dokumenty:  

1) Umowa szczegółowa, 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

3) SIWZ , 

4) Szkice i rysunki. 

 

2. MATERIAŁY:  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów: 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca przedstawi 

Przedstawicielowi Zamawiającego szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz sposób próbkowania do zatwierdzenia przez producenta. 
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Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.  

Zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnym z: 

1) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570) -  

ustawa nałożyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE. 

Zgodnie z art. 5 wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z 

normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną.  

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009r., Nr 144, poz. 1182),  

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 

2015r., poz. 2332),  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym z 17-11-2016 (Dz. U. z 2016 r., poz.1966). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Wojskowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 

nie zapłaceniem za prace wykonane przy użyciu tych materiałów.  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów:  

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wykonania 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości 

do wykonania robót i były dostępne do kontroli przez  Przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.   

 

3. SPRZĘT:  

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, betoniarki, agregat 

tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany w 

zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
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gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i dokumentacji 

technicznej oraz w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów, potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem, o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania (tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami odrębnymi). Wybrany sprzęt po akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, nie może 

być później zmieniany bez uprzedniej pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego    

dyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.   

 

4. 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 ST, 

dokumentacji technicznej, wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego i w terminie określonym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie 

Przedstawiciela Zamawiającego zostaną usunięte z terenu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 

Wojskowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do budynku Wojskowej 

Specjalistycznej Przychodni Wojskowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Stargardzie na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT:  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z treścią umowy 

szczegółowej, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności prawa  

budowlanego i normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z Rysunkami i szkicami, Opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Decyzje 

Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Rysunkach i szkicach, opisie przedmiotu 

zamówienia ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel 

Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 

dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
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6.1. Program zapewnienia jakości: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewniające wykonania zlecenia zgodnie z 

warunkami określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót: 

Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli jakości Przedstawiciel Zamawiającego może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rysunkach i szkicach i 

ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, w normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Przedstawiciel Zamawiającego 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do tego, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

warunkami umowy. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek: 

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

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego, 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Tam, gdzie jest 

konieczność wykonywania próbek w sposób ciągły np.: roboty betoniarskie Wykonawca zapewni 

ciągły nadzór laboratorium i przekaże wyniki badań dla Przedstawiciela Zamawiającego.  

 

6.4. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 

wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 
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pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

Przedstawicielowi Zamawiającego ich wyniki do akceptacji. 

 

6.5. Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywał przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane przedstawicielowi Zamawiającego na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być 

mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie 

wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiającego 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty: 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Przedstawiciel Zamawiającego 

może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, tzw. znak CE, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać powyższe dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty korespondencji: 

6.8.1. Dziennik korespondencji:  

Dziennik korespondencji jest dokumentem, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy pomieszczeń lub terenu do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika korespondencji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku korespondencji będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót konserwacji bieżącej, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony konserwacji bieżącej. Każdy zapis w dzienniku 

korespondencji będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika korespondencji protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Wykonawcy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1) datę przekazania Wykonawcy pomieszczeń lub terenu, zgodną z protokołem przekazania 

placu 

2) datę przekazania przez Zamawiającego „Zakresu robót konserwacji bieżącej”,  

3) zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót,  

4) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

5) dane dotyczące sposobu, wykonywania i zabezpieczenia robót,  

6) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził,  

7) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,  

8) inne istotne informacje o przebiegu robót,  

9) daty odbiorów robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika korespondencji, będą 

każdorazowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Decyzje Przedstawiciela 

Zamawiającego wpisane do dziennika korespondencji, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

6.8.3. Pozostałe dokumenty: 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. i 6.8.2. również 

następujące dokumenty: 

1) plan BIOZ,  

2) protokoły przekazania terenu budowy,  

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

4) umowy z podwykonawcami, 

5) protokoły z narad i ustaleń, 

6) korespondencję na budowie.  
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6.8.4. Przechowywanie dokumentów: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 

Wojskowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów  spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty  będą zawsze 

dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT:  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:  

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane kosztorysem 

powykonawczym. Wykonanie zamówienia wymaga wykonania obmiaru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT:  

 

8.1.Rodzaje odbiorów robót:  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST oraz umowy roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

1) odbiorowi ostatecznemu,  

2) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.2. Odbiór ostateczny:  

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego: 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika korespondencji, z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przejęcia 

dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja złożona z 

Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze szkicami i rysunkami i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające 

lub zamienne),  

2) dzienniki korespondencji, 

3) wyniki pomiarów kontrolnych (obmiar robót) oraz badań materiałów zgodnie z ST,  

4) opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.3. 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 z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:  

 

9.1. Ustalenia ogólne:  

Podstawą rozliczenia finansowego będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    

Zamawiającym.  

 

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE:  

10.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi 

zmianami), 

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

montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

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

zmianami),  

10.3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami),  

10.4.Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi 

zmianami),   

10.5.Ustawa z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z 

późniejszymi zmianami),  

10.6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017r., poz. 736 z 

późniejszymi zmianami),  
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10.7.Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z 

późniejszymi zmianami),  

10.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126 

z późniejszymi zmianami).  

 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

1) PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 

2) PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

3) PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

4) PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

5) PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

6) PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

7) PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

8) PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. 

9) PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

10) PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

11) PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 

12) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

13) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

14) PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

15) PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

16) PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

17) Kodeks Pracy( Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 t.j.) 

18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r., Nr 259, poz. 2173 z 

późniejszymi zmianami),  

19) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 – Rusztowania - Instrukcja Instytutu 

Techniki Budowlanej. 

20) PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i 

eksploatacja. 

21) PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowań. 

22) PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 

nośnych wykonywanych z rur stalowych. 

23) PN-EN 12811-Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 

placu budowy. 

24) PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.  

25) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

26) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

27) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgy3damjwhe2dqltwmvzc4mjxge3do&groupIndex=0&rowIndex=1
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28) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

29) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

30) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

31) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

32) PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

33) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

34) PN-86/B-30020 Wapno. 

35) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

36) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

37) PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

38) PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

39) PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

40) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

41) PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

42) PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

43) PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

44) PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

45) PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

46) PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

47) PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

48) PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

49) PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

50) PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

51) PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

52) PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

53) PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 

54) PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni. 

55) PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 

56) PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

57) PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 
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58) PN-B-06250 Beton zwykły. 

59) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

60) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

61) PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

62) PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

63) PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.  

64) PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

65) PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. 

 

Metoda przesiewania:  

1) PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.  

 

Wskaźnik kształtu:  

1) PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

2) PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

3) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

4) PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

5) PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

6) PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

7) PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

8) PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

9) PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

10) PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie transport. 

11) PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

12) PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

13) PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów 

i masy. 

14) PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej.  

 

Wymiary: 

1) PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. 

 

Tolerancja kształtu i wymiarów: 

1) PN-ISO 1891: 1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

2) PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 

3) PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

4) PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 



18 

 

5) PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

6) PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

 

Terminy ogólne: 

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

5) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

6) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

7) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

8) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

9) PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemii 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYSZCZEGÓLNIONE W CZĘŚCI 

OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: 

 

1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ USUNIĘCIE MATERIAŁÓW, KTÓRE NIE 

NADAJĄ SIĘ DO PONOWNEGO WBUDOWANIA:    

 

1. WSTĘP:  

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: SST) są wymagania 

szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów budynku, ich 

wywozem i utylizacją podczas wykonywania  przebudowy gabinetu stomatologicznego  - 

pomieszczenie nr 8, na parterze budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.   

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami „Wymagania ogólne”. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST:  

1) - demontaż ze ścian  okładziny z płytek glazurowanych  wysokości h= 2 m z oczyszczeniem 

2)    podłoża z kleju 

3)  - demontaż  posadzki z płytek gres z oczyszczeniem podłoża  

4) - wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na wysypisko miejskie 

wraz z utylizacją gruzu,  

 

2. MATERIAŁY: 

1) Gruz,  

  

 

3. SPRZĘT: 

3.1. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: młoty udarowe, palnik tlenowy, piły 

do ciecia elementów betonowych, łopaty, młoty, przecinaki, wiadra, rynny do transportu 

materiałów rozbiórkowych z budynku.  

 

4. TRANSPORT:  

4.1. Transport materiałów z rozbiórki:  

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone na wysypisko miejskie (gruz), gdzie 

powinny zostać zutylizowany oraz do miejsca skupu (stal) środkami transportu zaakceptowanymi  

przez Zamawiającego dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT:  

5.1. Ustalenia ogólne:  
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Prace związane z rozbiórką powinny być uzgodnione przez Wykonawcę  

z Przedstawicielem Zamawiającego. Pomieszczenia znajdujące się w strefie robót rozbiórkowych, a 

w szczególności ciągi komunikacyjne powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Jeżeli pomieszczenia, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub 

zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT: 

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych: 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT: 

7.1. Jednostka obmiarowa: 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:, 

1) dla wywozu gruzu  - metr sześcienny (m3).  

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu.              

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT:  

Zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi” - pkt 8. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z  

Zamawiającym.  

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE: 
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2) MALOWANIE POMIESZCZEŃ: 

 

1. WSTĘP:  

 

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, 

stanowiących wykończenie ścian i sufitów podczas wykonywania    przebudowy gabinetu 

stomatologicznego  - pomieszczenie nr 8, na parterze budynku Wojskowej Specjalistycznej 

Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 

37 w Stargardzie.   

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST:  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót malarskich wykonanych na 

powierzchni podłoża (ścianach i sufitach) gabinetu stomatologicznego (pom nr 8) budynku 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie i obejmują: 

 

Sufity: 

1) Zeskrobanie i zmycie starej farby na suficie  pomieszczeniach 

2) Gruntowanie podłoża sufitu preparatami "CERESIT CT 17" , "ATLAS UNI GRUNT" lub 

równoważnymi w pomieszczeniu. 

3)  wykonanie gładzi gipsowej na suficie gr 3mm na starych tynkach  

4)   dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni wewnętrznych –  

   tynków gładkich sufitów (kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym) w pomieszczeniu 

 

Ściany: 

1) Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach pod gładzie gipsowe w pomieszczeniu od 

wysokości 2 m do wysokości 3,1  

2) Gruntowanie podłoży ścian "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi w 

pomieszczeniu. 

3)  Wykonanie gładzi gipsowych o gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w 

pomieszczeniu  od poziomu podłogi do wysokości 15 cm i od wysokości ściany 2m do 

wysokości ściany 3,1 m 

4) Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z dodatkiem teflonu powierzchni ścian o podłożu 

gipsowym (kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym) w pomieszczeniu, do wysokości 2 m 

do wysokości 3,1 m  

 

RURY c.o: 
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1) malowanie rur farbą olejną.  

 

 

 

1.4. Określenia podstawowe:  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”. 

 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, po 

dokładnym sprzątnięciu pomieszczenia. Kolorystyka wymaga akceptacji Inwestora. 

 

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temperaturze umiarkowanej. 

Zaleca się temperaturę +15ºC – przy farbach wodorozcieńczalnych (wapiennych, klejowych, 

kazeinowych, emulsyjnych itp.). W temperaturze poniżej +5ºC nie należy malować. Roboty 

malarskie zewnętrzne należy wykonywać przy ustalonej suchej pogodzie. Należy zwracać 

szczególną uwagę na stan suchości podłoża. Podłoża metalowe mogą być pokryte rosą w okresie 

pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok może odbywać się dopiero 

po wyschnięciu rosy.  

 

2. MATERIAŁY: 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są mydło 

techniczne, emulsja gruntująca, szpachlówka emulsyjna (gładź gipsowa), farba lateksowa z 

dodatkiem teflonu. 

W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie materiały. 

Charakteryzują się one znacznie wyższą jakością w porównaniu do farb przygotowywanych na 

budowie. Asortyment produkowanych materiałów jest bardzo szeroki. 

 

Gładź gipsowa - produkt przeznaczony do wygładzania wszelkich nierówności na ścianach i 

sufitach. Gładkie powierzchnie, pokryte gładzią gipsową stanowią idealne tło pod powłoki 

malarskie i  umożliwiają pełne wydobycie barwy z całej palety kolorów farb. Gładź gipsowa to 

sucha mieszanka na bazie gipsu syntetycznego z dodatkiem środków modyfikujących. Łatwa w 

obróbce z uwagi na elastyczność, wydłużony czas wiązania oraz dobrą przyczepność.  Może być 

stosowana do wygładzania rozmaitych powierzchni: tynków cementowo-wapiennych, tynków 

gipsowych, ścian z gładkiego betonu prefabrykowanego oraz do szpachlowania cało-

powierzchniowego ścian wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. 

 

Emulsja gruntująca jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 

nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, 

płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i 
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cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i 

innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym 

środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, 

tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Podłoża gipsowe przed 

malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta 

farby. Emulsję  można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna 

dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w 

głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej 

powierzchni.  Reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z 

wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. 

Dzięki temu emulsja  poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie 

zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do gruntowania 

podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się szybkim 

procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest 

bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie 

palna. Zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C 

do +80°C. Wyrób winien spełniać wymagania PN-C-81906:2003. 

 

Farba - wyrób musi posiadać atest Higieniczny PZH, znak budowlany B; wg EN 13 3000 – klasa 

IV; wyrób zgodny z PNC81914: 2002 rodzaj II (odporne na mycie).  

Parametry techniczne: lepkość 5000- 9000m pas; zawartość części stałych ok. 54%; czas schnięcia 

2 godz. (w zależności od chłonności podłoża i koloru).  

 

    WYROBY EMULSYJNE: 

 

nazwa wyrobu 

 

nazwa spoiwa 

wydajność 

[m2/dm3] 

wymagana 

liczba 

warstw 

główne przeznaczenie 

wyrobu 

Emulsja gruntująca 

„Uni-Grunt” lub 

równoważny 

 

PVAC 

 

5-20 

 

1 

Do gruntowania 

powierzchni wewnętrznych 

i zewnętrznych.  

Szpachlówka emulsyjna 

ogólnego stosowania – 

biała ( gładź gipsowa) 

 

PVAC 

 

- 

 

1-2 

Do wyrównania , tynków 

itp. 

Farba lateksowa z 

dodatkiem teflonem 

 

PVAC 

 

12-14 

 

2 

Do wymalowań 

wewnętrznych – ściany.  

Farba lateksowa z 

dodatkiem teflonu 

PVAC 6-8 2 Do wymalowań 

wewnętrznych  - sufitów.  
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Do rozcieńczania materiałów malarskich mają zastosowanie produkowane fabrycznie specjalne 

rozcieńczalniki, dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. Rozcieńczalnikiem do farb 

emulsyjnych jest woda. 

    

Podłoża 

Wszelkie nowe i stare podłoża mineralne o dobrej przyczepności, beton, tynki cementowe, 

cementowo-wapienne, tynki żywiczne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, systemy 

ociepleniowe. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne, wolne od zanieczyszczeń 

oraz tłuszczu, powłoki farb elewacyjnych powinny być usunięte przed nałożeniem farby. Malowane 

powierzchnie tynku powinny być wykonane z jednorodnego materiału o tej samej fakturze, nie 

mogą być popękane. Przed malowaniem farbę dokładnie mieszamy. W przypadku malowania 

dużych powierzchni zaleca się wymieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Farba 

jest gotowa do malowania, jednakże do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się 

rozcieńczenie farby poprzez dodanie około 5 - 10% wody. Farbę nakładamy cienką warstwą na 

suchą powierzchnię, wałkiem, pędzlem lub natryskiem airless. W normalnych warunkach 

wystarczy położenie 2 warstw farby, w odstępach 4 - 6 godzin potrzebnych na jej wyschnięcie. 

Całkowity czas wyschnięcia farby wynosi około 8 godzin i zależy od warunków wilgotnościowo-

cieplnych. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 

5°C ani wyższa od + 25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej 

wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 

 

Magazynowanie: 

Przechowywać w suchych i ciepłych pomieszczeniach w oryginalnym szczelnie zamkniętym 

opakowaniu. Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. Termin przydatności do użycia 

minimum 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

Zużycie: 

około 0,4 kg/m2 (2 warstwy, gładka powierzchnia podłoża).  

 

Zalecenia:  

Zalecane nakładanie wałkiem, pędzlem malarskim, agregatem malarskim, wałkiem malarskim. 

Narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po użyciu czystą wodą. 

 

Dane techniczne: 

1) Ciężar właściwy 1,5 g/cm3.  

2) Temperatura stosowania + 5°C do + 25°C.  

3) Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 180.  

4) Przyczepność > 0,2 MPa.  

5) Pyłosuchość około 10 min.  

6) Wstępne wyschniecie pierwszej warstwy 4 - 6 godzin.  

7) Pełne wyschnięcie drugiej warstwy około 12 godzin.  

8) Kolorystyka: według kolornika Color Spectrum 213 kolorów.  
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9) Rozcieńczalnik wodny.  

10) Termin przydatności do użycia: minimum 1 rok.  

 

 

3. SPRZĘT:  

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w niniejszej SST, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania 

SST jakość robót. 

 

4. TRANSPORT:  

Stosować się do zaleceń na etykiecie. Chronić przed dostępem osób nieupoważnionych. Otwarte 

pojemniki muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo celem uniknięcia 

uwolnienia / wydostania się produktu. Przechowywać w temperaturze 5 - 30°C  w suchym, dobrze 

przewietrzanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, zapłonu, bezpośredniego działania promieni 

słonecznych. Nie zamrażać. Magazynować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT:  

 

5.1. Przygotowanie do malowania:  

5.1.1. Podłoże wcześniej malowane: 

1) Sprawdzić przyczepność starej powłoki malarskiej.  

2) Sprawdzić porowatość (chłonność) starej powłoki malarskiej.  

3) Sprawdzić trwałość i jakość starej powłoki.  

 

5.1.2. Przyczepność: 

1) Jeśli farba złuszcza się – usunąć starą powłokę w całości i zagruntować podłoże przed 

malowaniem.  

2) Sprawdzanie przyczepności: do podłoża przykleić mocno taśmę malarską na długości 15 – 20 

cm, a następnie zdecydowanym ruchem oderwać ją. Podłoże jest przyczepne, jeśli na taśmie nie 

ma śladów oderwanej powłoki.  

3) Jeśli farba jest przyczepna – powłoki z połyskiem lub satynowe należy zmatowić przez 

przetarcie papierem ściernym 160 – 220 i zmyć wodą.  

4) Jeśli kolor podłoża jest niejednolity – nałożyć farbę podkładową dla ujednolicenia odcienia tła. 

 

5.1.3. Porowatość (chłonność): 

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy przetrzeć gąbką zmoczoną w czystej wodzie: 

1) Jeśli woda wsiąka w podłoże – należy je zagruntować.  

2) Jeśli woda spływa i nie wnika w podłoże – można malować.  

 

5.1.4. Trwałość i jakość: 

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy skontrolować przesuwając po niej dłonią: 
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1) Jeśli powierzchnia jest pyląca – usunąć luźne cząstki zmywając wodą, pozostawić do 

wyschnięcia, następnie zagruntować w celu zespolenia podłoża.  

2) Jeśli powierzchnia jest brudna – umyć przy pomocy rozcieńczonego detergentu i spłukać 

dokładnie, po czym pozostawić do wyschnięcia. Następnie sprawdzić, czy na powierzchni nie 

zostały ślady detergentu, przecierając powierzchnię czystą szmatką koloru innego niż podłoże. 

Jeśli szmatka zabarwia się na biało, oznacza to, że pozostały resztki detergentu i należy 

ponownie zmyć podłoże. Jeśli szmatka zabarwia się na kolor podłoża, oznacza to, że powłoka 

się ściera i należy ją usunąć całkowicie, a następnie podłoże zagruntować. Zabrudzenia nie 

dające się zmyć należy wstępnie zamalować farbą izolującą plamy.  

 

5.1.5. Organizacja pracy malarskiej: 

1) Zaplanuj dokładnie pracę: oblicz powierzchnię, jaką będziesz malować i ustal (opierając się na 

podanej przez producenta wydajności farby), ile litrów farby będziesz potrzebować. Wydajności 

podane na opakowaniach liczone są dla jednej warstwy. Unikaj sytuacji, gdy zabraknie farby w 

czasie malowania (zwłaszcza kolorowej!). 

2) Przygotuj wszystkie potrzebne narzędzia i materiały. 

3) Zabezpiecz wszystkie elementy (meble, stolarkę itp.) przez ich przykrycie. 

4) Przygotuj farby przez ich dokładne wymieszanie i doprowadzenie do zalecanej lepkości. 

5) Przestrzegaj kolejności malowania (od góry w dół), aby uniknąć zabrudzenia lub zachlapania 

powierzchni już pomalowanych. 

6) Przestrzegaj odstępów czasowych między nakładaniem kolejnych warstw. 

7) Pamiętaj o wentylacji pomieszczenia w celu ułatwienia schnięcia. 

 

5.1.6. Nakładanie pędzlem:  

1) Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność.  

2) Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem na gładkich podłożach może 

powodować powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu. 

3) Gruntowanie powinno przeprowadzać się przez nakładanie pędzlem, gdyż zapewnia dokładne 

wcieranie gruntu w podłoże. 

 

5.1.7 Nakładanie wałkiem 

1) Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność. 

2) Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 

 

5.1.8. Natrysk powietrzny:  

1) Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu. 

2) Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. 

 



27 

 

5.1.9.Natrysk hydrodynamiczny:  

1) Metoda o największej wydajności, ale wymagająca użycia drogiego sprzętu, a więc opłacalna 

tylko przy malowaniu dużych powierzchni. 

2) Do natrysku hydrodynamicznego mogą być stosowane tylko farby o wysokiej jednorodności ze 

względu na małą średnicę dysz. 

 

UWAGA: do natrysku należy stosować farby o lepkości dostosowanej do parametrów 

zalecanych przez producentów urządzeń natryskowych. 

 

5.2. Wyrównanie ścian gładzią gipsową:  

Mieszankę gładzi gipsowej wsypujemy powoli do wody według zaleceń producenta (ok. 13 l na 25 

kg), odczekujemy 3-5 minut, a następnie mieszamy mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania 

jednorodnej masy o konsystencji gęstej śmietany. Tak przygotowany produkt nakładamy w 

ciągu 60 minut. Zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość w 

przedziale 0,01 mm do 1,5 mm, silnie dociskając do podłoża. Masę nakłada się pasami w kierunku 

od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufit pasami w kierunku od 

okna w głąb pomieszczenia, pociągając pacę w kierunku do siebie. Podczas wysychania należy 

unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i 

przewietrzanie pomieszczeń. Po wyschnięciu zaprawy po około 24 godzinach od jej nałożenia 

przystępujemy do szlifowania powierzchni za pomocą papieru ściernego lub siatki. 

 

5.1. Gruntowanie podłoża: 

Emulsja gruntująca  produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno 

jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  

Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 

pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 

pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po 

wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. 

Użytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podkładów, przyklejanie płytek itp., 

należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia.  

 

5.2. Malowanie techniką emulsyjną: 

W technice emulsyjnej mają obecnie zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, których 

spoiwem są dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystąpieniem do 

malowania farby powinny być dokładnie wymieszane. Malowanie może odbywać się pędzlami 

ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym. Farbami emulsyjnymi nie można malować 

podłoży ze stali lub żeliwa ze względu na to, że działają one korodująco na stal. Powłoki emulsyjne 

wykonane na elementach stalowych otrzymują brunatną barwę. Rdzawe plamy będą widoczne na 

powierzchni ściany pomalowanej farbą emulsyjną, jeżeli uprzednio nie zostały zaizolowane (np. 

lakierem asfaltowym) wystające elementy zbrojenia. W okresie zimowym nie wolno dopuścić do 

zamarznięcia farby. Zużycie farby – według tabeli w punkcie 2. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

 

6.1. Inne wymagania dla robót malarskich: 

W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 

dotycząca: 

1) sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 

2) sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

3) sprawdzanie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

4) sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

 

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami 

państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób określony 

świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku – w 

instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – badawczą. Badanie 

jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika 

budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT: 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 15 „Malowanie. Założenia 

szczegółowe”, punkt 4.1. – 4.4., 4.12. 

Jednostką obmiarową jest: 

1) dla powierzchni malowanych – m2, 

2) dla farb i lakierów – dm3, 

3) dla szpachlówek – kg. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT:  

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostały ustalone w normie państwowej. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

1) powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 

2) powłoki z farb, olejnych, emalii olejnych – nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC i przy 

wilgotności względnej powietrza wyższej niż 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. 

 

Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje badania: 

1) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich poprzez stwierdzenie 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego  pigmentu 
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lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 

widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

2) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 

nakładania powłok bez podkładu powinien być wykonany na takim samym podłożu o 

możliwie zbliżonej fakturze. 

3) Sprawdzenie połysku należy przeprowadzić w świetle rozproszonym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy  

z    Zamawiającym 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:  

 

10.1.Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

1) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

2) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 

10.2. Materiały pomocnicze: 

1) „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 

2) Aprobata Techniczna  AT/2006-03-2078.  
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3) GŁADZIE GIPSOWE:  

 

1. WSTĘP: 

 

1.1. Przedmiot SST:  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  gładzi gipsowych 

gr 3 mm ścian i sufitów podczas wykonywania   przebudowy gabinetu stomatologicznego  - 

pomieszczenie nr 8, na parterze budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót malarskich wykonanych na 

powierzchni podłoża (ścianach i sufitach)  budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni 

Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w 

Stargardzie i obejmują wykonanie gładzi gipsowych gr. 3 mm jednowarstwowych na ścianach na 

podłożu z tynku w pomieszczeniach: gabinet stomatologiczny ( pom nr 8).  

 

1.4. Określenia podstawowe:  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”. 

 

2.  MATERIAŁY:  

 

1. Środek gruntujący Ceresit CT-17, Atlas Uni-Grunt lub równoważny.  

2. Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09.  

 

Biała gładź gipsowa, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki wyselekcjonowanych 

składników mineralnych, wypełniaczy i domieszek modyfikujących, znajduje zastosowanie w 

pracach wykończeniowych, dekoracyjnych i remontowych. Pozwala doprowadzić ściany i sufity do 

idealnej gładkości i bieli przed malowaniem. Może być wykorzystywana także do wypełniania 

ubytków, rys i spękań w tynkach. Gładź wykazuje dużą przyczepność do podłoża, daje się łatwo 

rozprowadzać i wygładzać, a podczas wiązania nie doznaje skurczu. Gładź gipsowa przeznaczona 

jest do wygładzania ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza 

w trakcie użytkowania nie przekracza 70%. Może być wykonywana na takich podłożach jak: 

betony, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, itp. 
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Nie należy stosować na metale, szkło, tworzywa sztuczne oraz na podłoża zawilgocone i 

podlegające odkształceniom. Nie stosować na farby wapienne i kredowe. 

 

Dane techniczne: 

1. Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,0 g/cm3. 

2. Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 3,5 MPa.  

3. Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,5 MPa. 

4. Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 MPa. 

 

Woda powinna spełniać  wymagania określone PN- 88/B-32250.  

     

3. SPRZĘT: 

Mieszadło mechaniczne, pojemnik na zaprawę szpachlową, paca metalowa, paca gumowa, 

szpachelka, szlifierka z odsysaczem pyłu. 

 

4. PRZECHOWYWANIE TRANSPORT: 

 

4.1. Gips szpachlowy powinien być pakowany, przechowywany i transportowany zgodnie BN-80-

6733-09, do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych 

opakowaniach fabrycznych. 

 

 4.2. Do dostarczonego odbiorcy gipsu szpachlowego powinna być dołączona informacja 

zawierająca następujące dane: 

1) Nazwę i adres producenta. 

2) Nazwę systemu. 

3)  Dane identyfikujące. 

4) Numer normy, aprobaty technicznej (załączona do informacji). 

5) Numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie. 

6) Certyfikat dołączony do informacji. 

7) Znak budowlany zgodny z ustawą nr 888 z dnia 16.04.2004r. Dz.U. nr 92 z 2004r. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT:  

 

1) Ustawić rusztowania, oczyścić z kurzu, powłok malarskich zagruntować podłoże pod 

wykonanie gładzi gipsowych. 

Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i 

jednorodną strukturę oraz być równe i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów i środków 

antyadhezyjnych. Stare, odspajające się warstwy farby i tynków należy usunąć, a następnie 

podłoże oczyścić. Podłoża silnie i nierówno nasiąkliwe oraz pylące należy zagruntować 

środkiem gruntującym. Podłoża gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować 

środkiem gruntującym.  

2) Wykonać warstwy gładzi gipsowej - ilość warstw według przedmiaru robót.  
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3) Temperatura stosowania (materiału, podłoża, powietrza): od + 5°C do +25°C.  

4) Grubość warstwy: do 3mm.  

5) Czas przydatności zaprawy do użycia po wymieszaniu z wodą: ok. 60 minut, w zależności od 

temperatury i wilgotności powietrza.  

6) Proporcje mieszania z wodą: ok.11 l na 25kg suchej mieszanki.  

7) Zużycie: ok. 1 kg/m2 dla 1mm grubości warstwy.  

8) Możliwość nanoszenia kolejnej warstwy po 6 godzinach od nałożenia poprzedniej (przy 

temperaturze +20°C, wilgotności powietrza ok. 60% i grubości warstwy 1 mm).  

9) Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę 25 kg należy wsypywać stopniowo do pojemnika 

zawierającego 11 l wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu wolno obrotowego 

mieszadła do uzyskania konsystencji pozbawionej grudek. Zaleca się odczekać 5 minut (czas 

dojrzewania) i ponownie wymieszać. 

10) Sposób stosowania: Zaprawę nanosić równomiernie pacą ze stali nierdzewnej i dokładnie 

wygładzić. Po nałożeniu i wyschnięciu nierówności usunąć papierem ściernym lub siatką do 

szlifowania. Niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. W przypadku 

wykonywania struktur dekoracyjnych w zależności od struktury należy dobrać odpowiednie 

narzędzie (paca, wałki strukturalne, pędzle, szczotki, itp.). 

11) Ostrzeżenia: Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochronne! W przypadku kontaktu 

mieszanki ze skórą, dane miejsce przemyć wodą. W przypadku wystąpienie długotrwałych 

podrażnień skóry lub w przypadku dostania się mieszanki do oczu należy skontaktować się z 

lekarzem. 

12) Rusztowanie pozostawić pod malowanie ścian.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w BN-72/8841-18, PN-70/B 10100,  PN-

65/10101.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT: 

Jednostką obmiaru jest l m2 wykonanej gładzi gipsowej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT: 

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót. W wyniku odbioru należy dokonać 

wpisu do dziennika budowy (dziennika korespondencji). Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót 

dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami w BN-72/8841-

18, PN-70/B 10100, PN-65/10101 oraz ST. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Podstawą rozliczenia finansowego będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    

Zamawiającym.  

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE: 
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1) BN-72/8841-18  Roboty tynkowe. Tynki podcienione. 

2) PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

3) PB-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. 

4) PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
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4 OBUDOWY Z PŁYT G-K 
 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru obudów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach     podczas wykonywania  

przebudowy gabinetu stomatologicznego  - pomieszczenie nr 8, na parterze budynku Wojskowej 

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.   

   1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych   z: obudowa pionów wodno- kanalizacyjnych płytą kartonowo-gipsową na stelażu 

aluminiowym   z wykonaniem gładzi gipsowej, gruntowaniem obłożeniem płytkami COLOR 

ONE pł. ścienna 20x40 cm WHITE WAAMB104 (gładki, mat)  lub równoważne 

 do wysokości 2m od podłogi  i pomalowaniem farbą lateksową z dodatkiem teflonu od wysokości 

2m do wysokości 3,1 m 

 

1.4. Określenia podstawowe 

- płyta gipsowo-kartonowa - płyta gipsowo-kartonowa o różnej grubości i przeznaczeniu  

- ruszt metalowy - profile do ścianek z płyt gipsowo-kartonowych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych 

robót oraz za ich zgodność z Specyfikacją Techniczną oraz 

zaleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe winny spełniać wymagania BN-86/6743-02 

Do wykonania obudów przewidziano płyty gipsowo kartonowe wodoodporne grub. 12,5mm  

 

2.2. Wkręty do płyt . 

2.2.1. Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym wg PN-92/M-83/02 o średnicy 

2:3 mm i długości 12:18 mm . Wkręty powinny być ocynkowane . 

 

 

 

2.3. Gips budowlany . 

2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno - 

gipsowym 0,65 : 0,75 . 

2.3.2. Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu 

szpachlowego. 
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2.4. Profile stalowe do ścianek i stropów podwieszonych . 

2.4.1. Profile o symbolu literowym „CW i UW” o wymiarach 100x50 i 100x40 mm. 

2.5. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno 

giętych. 

2.6. Taśma papierowa spoinowa . 

2.6.1. Taśma z włókna szklanego szer. 50 mm grub. 0,2 mm na połączenia płyt 

warstwowych . 

2.7. Kołki mocujące profile . 

2.7.1. Kołki mocujące wstrzeliwane z nabojem i osłoną  

 

 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 

 

4. TRANSPORT. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianek 

działowych z płyt gipsowo-kartonowych powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan 

techniczny . 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 4. 

 

5. WYKONANIE TOBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5. 

 

5.1. Wymagania ogólne . 

5.1.1. Wykonanie obudów płytami gipsowo-kartonowymi i wypełnienia stropów 

podwieszonych może być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po: 

5.1.1.1. Zakończeniu wykonanych na mokro robót tynkarskich na ścianach i sufitach w 

pomieszczeniach, w których będą one montowane . 

5.1.1.2. Osadzeniu ościeżnic drzwiowych, okuciu i dopasowaniu stolarki ale przed 

założeniem opasek. 

5.1.1.3. Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( wodociągowych kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale 

przed założeniem armatury oświetleniowej ( wyłączniki, kinkiety itp.) 

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnościowe 

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze 

nie niższej niż 15 st.C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że 

okładziny bez spoinowania mocowane na wkręty mogą być osadzone już przy temperaturze 

nie niższej niż 5 st.C. 

5.1.3 Przygotowanie podłoży . 

Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki, 

powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni . 

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie 

powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie 

od pionu na wysokość i całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. 

5.1.3.2 Konstrukcja dachu przed ułożeniem suchych tynków powinna być oczyszczona z 

kurzu, nacieków zaprawą i innych zanieczyszczeń . Powierzchnia podłoża powinna być 

sucha. 

5.1.4. Cięcie płyt . 

5.1.4.1. Płyty gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 : 200 

mm poruszanej z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piłą stolarską lub ostrym nożem . 
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Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb . 

5.1.5. Mocowanie płyt tynkowych . 

5.1.5.1. Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą 

wkrętów np. samogwintujących wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw wkrętów po winien być nie 

większy niż 30 cm, a ich odległość od krawędzi powinna wynosić 10 : 15 mm . Łebki 

wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiły się w licowane powierzchnie płyt., ale nie 

powodowały przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniatać w gips. 

5.1.6. Spoinowanie. 

5.1.6.1. Płyty tynkowe mają być układane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyż mają one 

naśladować zwykły tynk . 

5.1.6.2. Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie 

wypełnić gęstym zaczynem gipsowym . Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać 

rzadkim zaczynem do lica płyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy samoprzylepnej. 

Po stwardnieniu przeszlifować papierem ściernym. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI . 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. 

 

6.1. Wymagania dla powierzchni i krawędzi suchych tynków. 

6.1.1. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Kąty 

dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub być zgodne z 

kątami przewidzianymi w dokumentacji . Krawędzie przecięcia płaszczyzn suchego tynku 

powinny być prostoliniowe . 

6.1.2. Dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań wg tabeli. 

Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej: nie 

większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego: nie większe niż 1,5 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

- poziomego: nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni, 

ograniczonej ścianami, belkami itp. 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn: nie większe niż 2mm 

 

6.2. Badania. 

Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania: 

6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną przeprowadza się przez 

porównanie wykonanych ścian a suchych tynków z projektem technicznym i stwierdza 

zgodność za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru . 

6.2.2. Sprawdzenie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli 

odpowiednich zaświadczeń ( atestów ) lub świadectw dopuszczania do stosowania w 

przypadku materiałów nieznormalizowanych 

 

 

6.2.3. Sprawdzenie podłoży ( rusztów) przeprowadza się porównanie jakości i prawidłowości 

ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru 

międzyoperacyjnego . 

6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt przeprowadza się przez porównanie 

tych robót z wymaganiami pkt. 5.1.5. 

6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonani a powierzchni i krawędzi suchych tynków 

przeprowadza się na podstawie zgodności z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocą oględzin 
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zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej 

długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni 

i pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią płyt z dokładnością do 0,5 mm . 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST „ Wymagania ogólne pkt.7. ” 

 

7.1 . Sposób obmiaru robót. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla 

poszczególnych rodzajów i typów konstrukcji . Powierzchnię obudów kanałów 

wentylacyjnych i stropów podwieszonych obmierza się jako iloczyn długości i wysokości, 

mierzonych w świetle surowych ścian i stropów . 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 

ilości wbudowanych materiałów.  

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

 

8.1. Sposób odbioru robót 

Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W 

przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawca, a 

Zamawiającym. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym. 

BN-86/6743-02 Płyty gipsowo - kartonowe. 
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5.  OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z  MATERIAŁÓW  CERAMICZNYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ściennych okładzin wewnętrznych, na podłożu, mających cel ochronny i dekoracyjny, z materiałów 

w postaci płytek ceramicznych podczas wykonywania    przebudowy gabinetu stomatologicznego  - 

pomieszczenie nr 8, na parterze budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 37 w Stargardzie.     

 

 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy uzupełnianiu 

okładzin wykonanych na powierzchni podłoża (ściany sanitariatów ) i obejmują: 

       Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych    

      20x40 cm 

       układanych na kleju:  

      - ręczne wykucie uszkodzonych płytek. 

      -  skucie pozostałej  masy klejącej. 

      -  oczyszczenie podłoża. 

      -  przygotowanie zaprawy klejowej. 

      -  zagruntowanie ściany .-  

- dopasowanie i osadzenie nowych płytek, spoinowanie płytek, oczyszczenie miejsca  

   naprawionego z resztek masy klejącej i obmycie płytek (pomieszczenia sanitarne) 

 

  

 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z, specyfikacją, poleceniami 

nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

 

2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

 

2.1.Zaprawa. 

Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować, w zależności od rodzaju 

podłoża, miejsca zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementów 

okładzinowych, zaprawy klejowe Na dokładnie wyrównanym podłożu można stosować także 
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odpowiednie zaprawy klejowe. Spoiwo do mocowania okładzin musi charakteryzować się 

elastycznością i odpornością na zawilgocenie. 

Wytrzymałość zaprawy  klejowej stosowanej do mocowania okładzin powinna wynosić: 

5÷8 MPa 

      

2.1.1.Uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płytek ceramicznych do stosowania wewnątrz i 

na zewnątrz Atlas lub równoważna 

 

Zaprawa klejowa Atlas  przeznaczona jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek 

ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, 

betonowych i z kamienia naturalnego. Podłoże dla zaprawy mogą stanowić: tynk cementowy, 

cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy oraz 

surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów 

ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiałem budowlanym o 

wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się także do wyrównywania i szpachlowania powierzchni 

oraz do murowania. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o 

grubości 2÷5 mm. 

 
 

Zaprawa klejowa Atlas jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, 

kruszyw i środków modyfikujących. Odznacza się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do 

różnego rodzaju materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo uniwersalnym 

zastosowaniu. Dzięki swoim parametrom roboczym jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i 

łatwym w użyciu. Zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy 

sklejenia (dla danych warunków stosowania zaprawy), eliminuje efekt spływu świeżo przyklejonej 

płytki. Zaprawa jest wyrobem mrozo- i wodoodpornym. 

 

 Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na każdy 1 mm grubości warstwy sklejenia. W 

praktyce zużycie zależne jest od stopnia równości podłoża i rodzaju zastosowanych płytek.  

 

Przybliżone zużycie zaprawy dla wybranych rodzajów płytek  

Rodzaj płytki Wielkość 

zębów pacy 

Grubość 

warstwy sklejenia 

Przybliżone 

zużycie  

(w kg/m2) 

Płytki małego formatu (do 10x10cm) o gładkiej 

lub lekko profilowanej powierzchnię spodu 

4,0 mm ok. 2,0 ÷ 3,0 mm 2,1 ÷ 4,5 

Płytki średniego formatu (do 25x25cm) o lekko 

profilowanej powierzchni spodu 

6,0 ÷8,0 mm ok. 2,5 ÷ 4,0 mm 2,65 ÷ 6,0 

Płytki dużego formatu (pow. 30x30cm) o 

średnio profilowanej powierzchni spodu. 

8,0 ÷ 10,0 mm ok. 3,5 ÷ 5,0 mm 3,7 ÷ 7,5 

DANE TECHNICZNE  

Proporcje mieszanki 0,21 ÷ 0,24 l wody na 1 kg zaprawy 

 1,05 ÷ 1,20 l wody na 5 kg zaprawy 

 2,10 ÷ 2,40 l wody na 10 kg zaprawy 

 5,25 ÷ 6,00 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godziny, ok. 2 godziny przy zastosowaniu 
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EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS  

Czas otwarty pracy min. 30 minut 

Czas korygowania płytki 10 minut 

Temperatura   

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury w trakcie użytkowania od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Fugowanie po około 24 godzinach 

Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej 

masie wyrobu  

≤ 0,0002 %. 

 

CE  

08 

EN 12004:2007 

Typ C1TE Cementowa zaprawa klejąca normalnie wiążąca, o zmniejszonym 

spływie i wydłużonym czasie otwartym. 

Klasa reakcji na ogień  

wg PN-EN 13501-1 

A1 

A1fl 

Przyczepność przy 

rozciąganiu  

 

początkowa ≥ 0,5 N/mm2 

po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm2 

po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm2 

po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 0,5 N/mm2 

Czas otwarty – 

przyczepność po czasie 

otwartym nie krótszym niż 

30 minut 

≥ 0,5 N/mm2 

Spływ ≤ 0,5 mm 

 
 

2.1.1.Transport i składowanie. 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy 

w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu.  

 

2.2. Materiały okładzinowe ceramiczne.  COLOR ONE pł. ścienna 20x40 cm WHITE 

WAAMB104 (gładki, mat)  lub równoważne 

Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek i kształtek ceramicznych 

szkliwionych (glazura), płytek kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i 

kwasoodpornych, płytek klinkierowych i płytek fajansowych. W przedmiarze w/w. obiektu 

założono płytki ceramiczne szkliwione. 
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Płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą 

powierzchnię licową (pokrytą szkliwem), a stronę montażową – nieszkliwioną, żeberkowaną.  

Płytki te muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom 

dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.  

Okładziny ścienne - glazura - płytki ceramiczne szkliwione o małej nasiąkliwości 

o wym. 20x40 cm z wykończeniem systemowym listwami PCV w kolorze 

pastelowym. 

Parametry: 

• nasiąkliwość wodna [%]                                     grupa BI lub BIIa 

• wytrzymałość na zginanie/N/mm2/                     ^17 

• twardość powierzchni [ skala MOHSA ]             min. 3 

• odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate       odporne 

• odporność na nagłe zmiany temperatury °C         odporne 

• odporność na plamienie                                        kl. l 

• odporność na działanie środków chemicznych 

domowego użytku                                                   kl. A 

• długość i szerokość                                               ± 0,5 % 

• grubość płytki                                                       ± 0,6 mm 

• krzywizny boków                                                -—- 

• max odchylenie od linii prostej                           ± 0,3 % 

• max odchylenie od kąta prostego                        ± 0,5 % 

 

 

Wzory i kolorystyka płytek wymagają akceptacji Inwestora. 

 

2.2.1.Transport i składowanie. 

Zwykle płytki sprzedawane są w paczkach zawierających 1-1,5m2; liczbę płytek oblicza się 

dla każdej ściany oddzielnie, a płytki, które mają być przycięte liczy się jako całe. Zaleca się 

kupić kafle z pewnym zapasem przy układaniu prostym ok. 10% więcej, przy układaniu w 

karo 15-20% więcej. 

 

2.3.Barwna zaprawa cementowa do wypełniania spoin ( szer. 4-6 mm) w okładzinach z płytek  

      ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz Atlas lub równoważna 

 

Zaprawa do fugowania Atlas  przeznaczona jest do barwnego wypełniania spoin o szerokości 

2÷6 mm, w ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych 

(glazura, terakota, gres), płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz 

płytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje się ją do fugowania okładzin 

przyklejonych na stabilnych, ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, 

na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego. Zalecana jest 

w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach 

budynków. Zaprawę można stosować do wypełniania spoin w nowych okładzinach oraz do 

uzupełniania lub wymiany fug w okładzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym 

silikonem sanitarnym Atlas Silton S i Flizówkami Atlas stanowią komplet wyrobów do 

profesjonalnego wykańczania różnego rodzaju okładzin. Można jej używać wewnątrz i na 

zewnątrz budynków. 

 

Zaprawa do fugowania Atlas jest suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, 

specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków 

modyfikujących. Zaprawa charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz wysoką 

elastycznością, wytrzymałością i przyczepnością. Posiada bardzo dobre parametry 
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eksploatacyjne, w szczególności odporność na spękania, zarysowanie, ścieranie oraz 

odspojenie od płytek. Dzięki swoim parametrom roboczym jest wyrobem łatwym do 

przygotowania, plastycznym i wygodnym w pracy. Umożliwia łatwe i szybkie wypełnienie 

spoin i nie powoduje przy tym zarysowania powierzchni płytek. Bogata oferta barw, 

składająca się z 40 kolorów (w tym kolor biały) ułatwia dobranie zaprawy do kolorystyki 

okładziny. Zaprawa jest wyrobem mrozo- i wodoodpornym. 

 

Dane techniczne 

Proporcje mieszanki 0,30÷0,33 l wody na 1 kg zaprawy 

 0,60÷0,66 l wody na 2 kg zaprawy 

 1,50÷1,65 l wody na 5 kg zaprawy 

 3,00÷3,30 l wody na 10 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm3 

Min. szerokość spoiny 1 mm 

Max. szerokość spoiny 6 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej 

masie wyrobu 

≤ 0,0002 % 

 

PN-EN 13888:2004 

Cementowa zaprawa do spoinowania o podwyższonych parametrach: o wysokiej odporności na 

ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody. 

KlasaCG2 ArW 

Wytrzymałość na zginanie≥3,5 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie≥15 N/mm2 

Skurcz≤ 2 mm/m 

Odporność na ścieranie≤ 1000 mm3 

Absorpcja wody - po 30 min ≤ 2g 

- po 240 min ≤ 5g 

 

2.3.1.Transport 

 Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych workach, 

w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania 

zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.4.Elementy uzupełniające. 

Elementami uzupełniającymi są: plastikowe wkładki dystansowe lub listewki do zachowania 

jednolitej szerokości spoin oraz flizówki z PVC do wykańczania narożników wypukłych. 
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3. SPRZĘT. 

Wiertarka z mieszadłem, gładka i ząbkowana paca stalowa, pedzel.. Narzędzia należy czyścić 

czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa 

się środkiem np.: Atlas Szop.  

 

4. TRANSPORT. 

Warunki transportu materiałów są określone: 

        - dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1. 

        - dla płytek ceramicznych w punkcie 2.2.1. 

        - dla zaprawy do fugowania w punkcie 2.3.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Warunki przystąpienia do robót okładzinowych. 

 

 

 

 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU 

ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA 

rodzaj 

zawilgocenia 

W1 W2 W3 W4 

przykłady korytarze, 

toalety, klatki 

schodowe 

w pom. mieszk.: 

kuchnie 

w zakładach: 

toalety 

w pom. mieszk.: 

natryski w 

umywalniach i 

łazienkach 

w zakładach: 

kuchnie, natryski, 

pralnie 

tynk 

cementowy 

nie są konieczne żadne prace przygotowawcze uszczelnienie 

powierzchni 

tynk cem.-

wap 

brak 

przygotowań 

brak 

przygotowań 

alternatywne 

uszczelnienie pow. 

uszczelnienie 

powierzchni 

tynk gipsowy brak 

przygotowań*) 

gruntowanie 

powierzchni 

uszczelnienie 

powierzchni 

nie stosować 

tynków gipsowych 

*)Przestrzegać danych producenta kleju do płytek 

 

5.2. Zasady ogólne wykonywania okładzin ceramicznych. 

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku). Przed położeniem płytek należy 

zagruntować tynk środkiem do gruntowania wgłębnego  ( Ceresit CT17, Atlas Uni –Grunt lub 

równoważny). W przypadku obszaru narażonego na oddziaływanie wody rozpryskowej, np. za 

wanną lub natryskiem, powinien być zastosowany środek izolacyjny. W strefie narożników i 

styków należy zastosować taśmę uszczelniającą  

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe monolityczne lub montowane z 

elementów wielkopłytowych lub wielkoblokowych. Projekt budowlany w.w. obiektu zakłada 

wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na tynkach. Podłoże pod płytki musi być suche i 

wolne od pyłu. W przypadku tynków z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca się 

żeby zawartość wilgoci w podłożu nie była większa niż 1% (wg zalecenia producenta tynków). 

Powierzchnie o dość znacznych nierównościach, należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości 

nie niższej niż 5 MPa po uprzednim nakuciu podłoża, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy 
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nierównościach podłoża do 3mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej, 

np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy 

(co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem 

do ich mocowania – moczone w ciągu 2-3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie płytek w 

dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich układu. 

Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, 

wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w 

poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Osadzenie elementów 

okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 20 

godzin). Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35ºC, konieczne 

jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5MPa. 

W celu umocowania płytek, na tylną żeberkowaną ich powierzchnię nakłada się taką samą 

zaprawę jak zaprawa podkładu i płytkę dociska się do podkładu. Dociśniętej płytki nie wolno 

przesuwać. Po ułożeniu całego rzędu płytek usuwa się nadmiar zaprawy i rozpoczyna 

układanie następnego rzędu, sprawdzając pionowość ustawienia krawędzi płytek. Temperatura 

powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5ºC. 

Spoiny powinny stanowić proste, ciągłe linie pionowe i poziome o szerokości nie większej niż 

2mm. W celu zagwarantowania jednolitej szerokości spoin można stosować wkładki 

dystansowe lub listewki odpowiedniej grubości. 

Dopasowywanie płytek ceramicznych w narożnikach i obrabianie potrzebnych otworów 

odbywa się przez docinanie płytek. Należy pamiętać, aby ostatni rząd i również naroże 

wypukłe  były wykończone flizówkami z  PCV. 

Po upływie 5 do 7 dni od wykonania okładziny wypełnia się spoiny odpowiednio dobraną 

kolorystycznie zaprawą do fugowania, przygotowywaną zgodnie z zaleceniem producenta. 

Na dokładnie wyrównanym podkładzie mogą być mocowane cienkie płytki ceramiczne za 

pomocą klejów. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny spełniać 

wymagania co najmniej dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Układanie płytek na kleju 

lateksowym extra rozpoczyna się od rozprowadzenia na podłożu szpachlą warstwy kleju 

grubości około 2mm, wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowym 1:1÷1:5. Do 

tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja się płytki w takiej samej kolejności jak przy 

układaniu na zaprawie. Przykładając płytkę do podłoża należy ją przesunąć o 10-15mm po 

powierzchni nałożonego kleju do pozycji, jaką zająć ma w układanej warstwie. Przesunięcie to 

nie powinno spowodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wykonanie fragmentu okładziny na 

nałożonej partii kleju powinno nastąpić w ciągu 15min. Po wykonaniu całej okładziny należy 

powierzchnie płytek dokładnie oczyścić z nadmiaru kleju lub plam. 

5.2.1.Klejenie płytek zaprawą klejową Atlas lub równoważną 

 Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które 

uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej (2÷5mm), 

należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność 

podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą . W przypadku konieczności klejenia 

płytek na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do 

oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i 

sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej 

mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,21÷0,24 l wody na 1 kg 

suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej 

wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po 

upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w 

ciągu ok. 4 godzin. Stosując zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej, suchą mieszankę należy 
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wsypać do wodnego roztworu emulsji, sporządzonego zgodnie z instrukcją znajdującą się na jej 

opakowaniu. Dalsze czynności należy wykonać tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawę 

przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej należy zużyć w ciągu ok. 2 godzin. 

  Zaprawę klejową stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść 

ją na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i 

wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy 

jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu 

zachowuje swoje właściwości klejące przez około 10÷30 minut (w zależności od parametrów 

podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się 

przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. 

Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy 

usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć 

płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być 

tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i 

możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na 

podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia 

była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej 

dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy 

ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. 

Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, 

nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa 

osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 

5.2.2. wypełnianie spoin zaprawą spoinującą 

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej  

głębokości, dlatego w  trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin  

 nadmiar zapraw  klejącej. 

 Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do 

 jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. W przypadku zastosowania zaprawy  

 klejącej Atlas Mig spoinowanie płytek można rozpocząć już po upływie 4 godzin. 

 Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić 

 wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy  

 po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub w przypadku remontów - w miejscach  

 po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegają  

 przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się 

 wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny. 

 Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną  

 ilością wody (w proporcji 0,30÷0,33 l. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do  

 uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie bądź  

 mechanicznie. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po powtórnym  

 wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę  należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny. 

 Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub                 

szpachelki   gumowej. 

 Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się   

je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie 

nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i 

wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie 

odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek 

"na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej 

zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez 
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kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub 

przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, 

po około 2-3 dniach.  

 

 Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym 

miejscu       stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed 

zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz można 

przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa nie 

była narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą wilgotność 

powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej 

ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i 

powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt 

wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu 

nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się miejscach szczególnych 

okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy stosować odpowiednie listwy 

wykończeniowe, np. flizówki  lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikonem 

. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się 

(po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego np.: 

Atlas Delfin. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 

ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Przy zakupie warto sprawdzić, czy płytki są 

rzeczywiście takiej jakości, jaką deklaruje producent; należy losowo wyjąć kafle z różnych 

kartonów i złożyć je stronami licowymi do siebie. Nie powinno być widocznych szczelin, zaś 

krawędzie powinny się pokrywać. 

 

6.2.Wykonanie robót okładzinowych powinno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonywania 

i odbioru robót budowlano – montażowych”. Arkady, Warszawa 1990. 

 

6.3.Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny. 

Odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe 

od 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości 

łaty dwumetrowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR nr 2-02 rozdział 26 „Założenia szczegółowe”, 

punkt 4.16. 

Jednostką obmiarową jest: 

- płytek i kształtek ceramicznych – m2 

- zaprawy – m3 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.Podstawą do odbioru technicznego jest: 

4) badanie podłoży, 

5) badanie podkładów, 

6) badanie materiałów okładzinowych i pomocniczych, 

7) badanie technicznej prawidłowości wykonania robót. 

Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju, należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru 

podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na: 
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a) sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, 

b) sprawdzeniu przygotowania podłoża. 

Prawidłowość wykonania podkładu lub warstwy wyrównującej powinna być sprawdzana przy 

odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Badanie materiałów okładzinowych i ewentualnie klejów (w przypadku okładzin z płytek 

przyklejanych) należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów 

w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys i 

odprysków itp. 

Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu, 

b) prawidłowość przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm 

(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), 

c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do 

siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni 

okładziny i pomiar prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1mm, 

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 

wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5mm, 

e) jednolitości barwy płytek. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    

Zamawiającym.  

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

3) Dz. U. nr 75/2002 – „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” 

4) PN-EN 12004:2007 

5) PN-EN 13888:2004 

6) PN-B-03002/99 

7) PN-B-12061/97 

8) PN-B-12008/96 

9) Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 

materiału okładzinowego. 

10) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom I 

„Budownictwo ogólne”. 

 

10.2. Materiały pomocnicze. 

„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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6 .POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podłoży i posadzek ,z tworzyw sztucznych    podczas wykonywania  przebudowy gabinetu 

stomatologicznego  - pomieszczenie nr 8, na parterze budynku Wojskowej Specjalistycznej 

Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Al. Żołnierza 

37 w Stargardzie.      

 

   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek 

wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

• Mechaniczne szlifowanie starych podłoży po rozebranych wykładzinach (płytki terakotowe) 

w pomieszczeniu  

• Wyrównanie podłoży posadzek 

• Ułożenie wykładziny rulonowej homogenicznej z tworzywa sztucznego typ TARCETT , 

ULTRA lub równoważnej gr minimum  2,0 mm z wywinięciem cokołu na ściany na 

wysokość 15 cm ( kolor do uzgodnienia z Zamawiającym ) 

• Zgrzanie  wykładzin rulonowych  

• Wykonanie akrylowania wykładziny rulonowej (polimeryzacja) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 

europejskimi oraz z ST „ Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Specyfikacja Techniczna”. Wykonawca 

przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 

materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

techniczną, ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST „ Specyfikacja Techniczna” 

2.2.. Zaprawa samopoziomująca 

Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 

15 MPa , kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 

2.3. Wykładzina PCV 

Dane Techniczne 

Wykładzina homogeniczna 

Klasyfikacja użytkowa EN 685 Użyteczności publicznej 

Klasy: 34 33 43 42 

Grubość całkowita EN 428 – minimum 2,00 mm 
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Grubość warstwy użytkowej EN 429 0.70 mm i 0.55 mm 

Waga całkowita EN 430 – około 3900 g/m2 

Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK - wzmocnienie poliuretanem  

Odporność przeciw drobnoustrojom EN ISO 846 Odporna 

Grupa ścieralności EN-660-1 Grupa T 

Wgniecenie resztkowe EN 433 < 0.05 mm 

Odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna 

Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 Odporna 

Stabilność wymiarów EN 434 < 0.10 % 

Zwijanie się po działaniu ciepła EN 434 < 2.0 mm 

Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 EN 

BBSI > 8 kW/nf 

Właściwości antypoślizgowe DIN 51130 R9 

Właściwości antystatyczne EN 1815 < 2kV 

Absporpcja akustyczna EN ISO 140-8 EN SO 717/2 AL.- 5 dB 

Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 > 6 

Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność 

Przewodzenie ciepła EN 12524 DIN 52612 0.03 m2 K/W 

2.4. Klej elastyczny do wykładzin 

Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny 

oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać 

trwałe połączenie wykładziny z podkładem . 

2.5. Preparaty do akrylowania 

 Preparat do gruntownego  czyszczenie podłogi  -  Forlux PG 514 lub równoważny  

 Preparat do akrylowania - polimer Forlux PP 508 – lub równoważny 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST „ Specyfikacja Techniczna”. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- wyciągiem budowlanym 

- drobnym sprzętem pomocniczym. 

- dalmierz laserowy 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

- wałki dociskowe, 

- frezarka ręczna lub mechaniczna, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do kleju, 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

4. TRANSPORT 
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4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „ Specyfikacja Techniczna”. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 

budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

4.2.1. Wykładziny 

Wykładziny PCV należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. 

Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 

dodatniej. 

4.2.2. Kleje 

W fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, zalecane na paletach. 

Chronić przed wilgocią. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „ Specyfikacja Techniczna”. 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C 

i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.2.. Montaż wykładziny z tworzyw sztuczznych 

Wykładzina montowana jest na stałe. Po przyklejeniu poszczególnych rolek do podłoża, ich 

łączenia są spawane na gorąco. Nawierzchnia instalowana bezpośrednio na podłożu 

betonowym. Podłoże betonowe (wytrzymałość na ściskanie powyżej 15 MPa), stabilne i 

równe, zatarte na gładko (np. przygotowane masą wygładzającą), wykonane zgodnie ze 

sztuką budowlaną, nierówności podłoża zgodnie z polską normą. Tolerancja nierówności 

mierzona dwu metrową łatą w dowolnym kierunku nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm/2m, wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 3,0%, zakończone 

wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe 

zamykane i szczelne, zapewniony dostęp do mediów, temperatura pomieszczeń w trakcie 

montażu powyżej 15°C. 

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: 

- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 

CM nie może przekraczać 2,5 %, 

- bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 

wygładzającej, 

- gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 
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- równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na 

odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 

- czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby , 

zaprawa , lepik itp.). 

Warunki przystąpienia do pracy 

Do układania wykładzin podłogowych  można przystąpić po: 

- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, oraz prac instalacyjnych, 

- wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 

- sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 

- sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie 

uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina pcv, nie należy wykonywać 

żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub 

też zawilgocenia ścian lub podłoża. 

Wykładzinę  należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

- temperatura otoczenia 17 - 25 °C 

- temperatura podłoża 15 - 22 °C 

- względna wilgotność powietrza max 75%, 

Wszystkie materiały (wykładzina, , klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w 

którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego 

dopasowania do podłoża. 

Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: 

wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny gumowe. 

Instalacja wykładzin 

- Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję 

kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. 

- Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi 

ściany położonej najdalej od wejścia. 

- Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą 

kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część 

zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy 

ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3 . 

- Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a 

następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym 

o ciężarze ok. 50 - 70 kg. 

- Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą 

szmatką. 

- Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 

- Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach 

posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 

- Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową w celu uniknięcia 

ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy układać 

naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 

Spawanie na gorąco W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia 

między arkuszami lub płytkami wykładzin zostały pospawane na gorąco sznurem spawalniczym.: 

- spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt 

wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na 

stykach wskutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej, 

- styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe 

wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy o średnicy ^4 mm, 
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- po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć tak, 

aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch 

etapach: 

• wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą 

lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został 

ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany 

spaw jest jeszcze ciepły. 

• właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie 

uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu 

spawu. 

Spawanie na zimno 

Wykonanie spawania na zimno zaleca się prowadzić w przypadku montażu wykładzin domowych, 

montażu drobnych elementów (np. LOGO) lub jeżeli wprowadzenie sznura zaburzyłoby całą 

kompozycję kolorystyczną pomieszczenia: 

- w celu wykonania spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić spoinę, 

- przykleić taśmę (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a następnie 

naciąć taśmę wzdłuż szczeliny, 

- w nacięcie wprowadzić końcówkę tuby z klejem tak, aby dotykała podłoża, ciągnąć powoli tubę 

trzymając ją pod kątem ok. 30 ° i ostrożnie wyciskać żel, 

- po całkowitym wyschnięciu żelu tj. ok. 30 min należy zerwać taśmę zabezpieczającą. 

Prace wykończeniowe 

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy 

odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 

- wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do 

wykonania cokołów na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku 

instalacji wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych wymaganiach 

higienicznych. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź podłoga/ściana powinna 

być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej  

- Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do wykładziny przy pomocy kleju 

kontaktowego nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku układania listew 

70 mm przy prostej ścianie nie jest konieczne klejenie ich części pionowej, ponieważ listwy mają 

tendencję do samoczynnego rozprostowywania się i część pionowa samoczynnie dociska się do 

ściany. 

Utrzymanie w czystości 

Wykładziny obiektowe używane w miejscach o dużym natężeniu ruchu wymagają prawidłowej i 

regularnej pielęgnacji. Bez względu na fabryczne wykończenie powierzchni satysfakcjonujące 

rezultaty użytkowania podłóg mogą być uzyskane wyłącznie przy stosowaniu się do kilku 

podstawowych zasad dotyczących konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania podłóg 

przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejściowej budynku systemu wycieraczek. 

Dobrze dobrany system wejściowy może wychwycić do 80% potencjalnych zanieczyszczeń. 

Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin niezabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem: 

Ze względu na intensywną eksploatację podłogi w obiektach sportowych po ułożeniu wykładzinę 

zaleca się poddać pierwszej konserwacji. Pielęgnację należy wykonywać z użyciem środków 

przeznaczonych do mycia i konserwacji podłóg sportowych. Czyszczenie początkowe 

- po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu usunięcia 

luźnych zanieczyszczeń, 

- zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować roztwór 

detergentu o pH 7-8 w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego. 

- usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody. 

Pierwsza konserwacja 

- po umyciu wykładziny należy poczekać na całkowite jej wyschnięcie, 
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- nałożyć dwie lub trzy warstwy odpowiedniego dla danej wykładziny środka do konserwacji. 

Sprzątanie codzienne 

- powierzchnię wykładziny należy na bieżąco zamiatać lub odkurzać, 

- zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować 

roztwór detergentu o pH 7-8 lub roztwór środka do konserwacji bieżącej odpowiedniego dla 

danej wykładziny w stężeniu zalecanym przez producentów tych preparatów. 

Czyszczenie okresowe 

Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu: 

- całkowicie usunąć zniszczoną powłokę nanosząc środek zmywający o pH 10+11 

- usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą 

- ponownie zakonserwować, nanosząc minimum dwie warstwy środka jak przy pierwszej 

konserwacji. 

Uwagi i zalecenia końcowe 

- w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 

kompensacyjne, 

- gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin Gamrat, 

jeżeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 

- Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: 

wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PCW, wykładziny gumowe, 

- należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładek pod 

meble, sprzęt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na 

wykładzinie, 

- nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów, np. mebli bezpośrednio po wykładzinie - 

powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym 

materiałem, 

- nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z 

różnych partii produkcyjnych, 

- należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 

- w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy 

montażowe) należy stosować się do zaleceń producenta tych materiałów, 

- w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu 

Wykonawcy Podłóg. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac 

montażowych. 

5.3. Akrylowanie ( polimeryzacja wykładziny z tworzyw sztucznych) 

 Na powierzchnię podłogi nakłada się trwały polimer o właściwościach antypoślizgowych, który 

wnika w mikropory i nadaje akrylowanej powierzchni długotrwały połysk oraz znacznie ułatwia 

późniejsze utrzymywanie jej w czystości. W procesie akrylowania, na oczyszczoną posadzkę 

wylewamy powłokę polimerową o grubości 0,2 mm- 3 warstwy. Teraz wszelkie zarysowania i 

uszkodzenia mechaniczne dotykają powłoki, pozostawiając strukturę podłogi nienaruszoną. 

Etapy akrylowania 

gruntowne czyszczenie podłogi preparatem Forlux PG 514 za pomocą szorowarki jedno tarczowej 

dokładne zebranie powstałych zanieczyszczeń 

dwukrotne przemycie podłogi czystą wodą 

po wyschnięcie nałożenie 3 warstw polimeru Forlux PP 508 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „ Specyfikacja Techniczna” Bieżąca 

kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 

materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
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- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych 

niż 2mm, 

- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, dokładność wykonania 

podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 

5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.3. Pozostałe wymagania 

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.4. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Przedstawiciela 

Zamawiającego  na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 

materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 

wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych Robót. 

- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

- dokładność i staranność wykonania 

- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Każda partia materiałów 

dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 

własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 

okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrowąłatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; 
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- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych t 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania paneli i okładzin z ST w 

zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 

dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 

robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące paneli i okładzin. 

Prawidłowo wykonana podłoga z paneli powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia paneli powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 

- cała powierzchnia pod panelami powinna być wypełniona gąbką grubość warstwy j powinna 

być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 

m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty j nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla posadzek PCV 

Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 

Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować 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. 

8.1.1. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

8.1.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

korespondencji budowy. 

8.1.3. 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 lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 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 PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy  

z    Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -Arkady 

remonty i modernizacja budynków – Poradnik 
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1.0.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej wody 

zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla zadania „Przebudowa gabinetu stomatologicznego wraz 

z korytarzem na parterze budynku”. 

  

 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wymiana  wewnętrznej instalacji wodociągowej  dla zakresu ”.  
„Przebudowa gabinetu stomatologicznego – pomieszczenie nr 8”. 

. 

 

1.3. Określenia podstawowe w ST  

        Są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru 

instalacji wodociągowej. 

 

2.0.WYMAGANIA OGÓLNE. 
2.1.Dokumentacja robót  

Dokumentację robót stanowią: 

a) dziennik budowy, lub korespondencji prowadzony i przechowywany zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi. 

b) rysunki Wykonawcze 

c) książka obmiarów 

d) korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych na 

budowie 

e) protokoły prób i badań, 

k) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i 

urządzeń,  

l) dokumentacja powykonawcza,  

m) instrukcje obsługi i eksploatacji,  

n) dokumenty rozliczenia finansowego robót.  
  

2.1.1.Książka obmiarów 

Książka obmiarów prowadzona jest przez Wykonawcę. Zapisywane w niej są 

wszystkie dane dotyczące ilości robót wykonywanych narastająco i w okresie 

rozliczeniowym. Ilości sprawdzane i potwierdzane są przez Inspektora Nadzoru. 

Forma i sposób prowadzenia Książki obmiarów uzgodniona będzie pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawcą. 

  

 



2.2.Materiały  

  Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, 

gwarantujących najwyższą jakość. Materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie 

mogą być prototypami. 

 Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst 

jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 

 

     2.3.Odbiory 

Należy wyszczególnić trzy rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji 

prowadzenia budowy, są to:  

odbiory międzyoperacyjne,  

odbiory częściowe,  

odbiór końcowy.  

Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany 

przez wszystkich członków komisji. 

  

3.0.WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
3.1.Opis przyjętych rozwiązań. 

3.1.1.Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej. 

Instalacja zimnej i ciepłej wody prowadzona z węzła cieplnego w piwnicy. 

Wymianie należy poddać przyłącza do przyborów czerpalnych ( baterie i zawory ).  

 Przewody instalacji wodnej prowadzone w bruzdach ściennych lub zabudowie z płyt 

GK (piony i podejścia pod baterie) należy izolować izolacją termiczną z pianki 

polietylenowej laminowane z zewnątrz folią polietylenową w kolorze czerwonym do 

stosowania podtynkowego o grubości 6 mm klejoną klejem i czerwoną taśmą 25mmx9mm.  

Projektuje się kompensację naturalną wydłużeń liniowych. Nie lokować podpór w 

odległości mniejszej niż 0,5 m od kolan i trójników. 

Instalację wykonać wg wytycznych „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Instalacji Wodociągowych” Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki 

Instalacyjnej „INSTAL”. 

 

4. MATERIAŁY I UZBROJENIE. 

 Do budowy instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych posiadających aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 

Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

4.1. Rury wodociągowe. 

4.1.1. Rury polietylenowe wielowarstwowe  

Projektowaną instalację wodną można wykonać z rur wielowarstwowych PE-

X/AL/PE-X z polietylenu sieciowanego z warstwą aluminium łączonych kształtkami 

zaprasowywanymi wykonanymi zgodnie z PN-EN 1254-3. Kształtki muszą być tak 

uformowane, aby  podczas napełnienia instalacji i próby ciśnienia wskazane  było 

każde połączenie niezaprasowane.  

Rura wielowarstwowa jest to rura uniwersalna do sotoswania w instalacjach wodnych 

i centralnego ogrzewania. Dla rur do średnicy de25 można zastosować do łączenia kształtki i 

złączki tworzywowe z PPSU, dla rur o średnicy od 32 wzwyż stosować kształtki i złączki z 



brązu. Rura może być użytkowana przy parametrach pracy dla ciepłej wody użytkowej 70°C 

(temperatura robocza) i 10 bar. Dopuszczalne są krótkotrwałe przegrzania do temperatury 

100oC. 

Rury i łączniki zastosowane do budowy instalacji muszą posiadać atest 

Państwowego Zakładu Higieny oraz atest Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 

Techniki Instalacyjnej w Warszawie  

       Natomiast producenci rur i kształtek powinni legitymować się ważnym świadectwem 

wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. 
 

 

4.2. Składowanie materiałów. 

4.2.1.Rury polietylenowe 
 Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z 

czym należy je odpowiednio chronić. 

 Należy je chronić przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 

metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach – składować na równym podłożu, na przekładkach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać 

wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 

średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładkach drewnianych, 

pokrywających, co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 

spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(kapturki, wkładki, itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zgniecenia, itp.) – w miarę możności przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 

4.3. Armatura (zawory, kształtki i urządzenia). 

  Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Kształtki, złączki, armatura, urządzenia i inne materiały powinny być składowane w 

sposób uporządkowany ( w kartonach, koszach, workach, skrzyniach). 

 

4.3.1. Armatura czerpalna. 

Armaturę czerpalną stanowią: 

- bateria umywalkowa stojąca mosiężna chromowana dn15 mm wykonanie lekarski              

-  zawory wodne kontowe    

-  bateria  zlewozmywakowa jednouchwytowa  

 

 

 



 

 

5.0 . SPRZĘT 

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb i przyjętej 

technologii robót): 

- samochód dostawczy do 0,9t 

- samochód skrzyniowy do 5,0t 

- wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 

- żuraw okienny przenośny do 0,15 t. 

 Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki transportu muszą 

być w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 

wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

6.0 TRANSPORT 
6.1.Rury polietylenowe i stalowe 

Podczas składowania i transportu rury powinny być chronione przed 

promieniowaniem UV. W przypadku zastosowania w strefie, w której może wystąpić 

promieniowanie UV rurociąg należy obłożyć na całej powierzchni odpowiednim 

materiałem odpornym na promieniowanie UV. 

Unikać uszkodzenia rur i elementów systemu: 

- dbać o prawidłowy załadunek i rozładunek; 

- transportować w sposób odpowiedni dla materiału; 

- nie wlec po ziemi lub powierzchni betonowej; 

- składować na równym podłożu bez jakichkolwiek ostrych krawędzi; 

- chronić przed uszkodzeniem mechanicznym; 

- chronić przed brudem, zwiercinami, zaprawą, olejami, smarami, farbami, 

rozpuszczalnikami, chemikaliami, wilgocią; 

- wyjmować z opakowania bezpośrednio przed obróbką; 

- przestrzegać wymagań higienicznych (np. zamykanie końców rur, ochrona złączek, 

uwzględnianie VDI 6023 – higieniczne projektowanie, wykonanie, użytkowanie i montaż 

instalacji wody pitnej. 

 

6.2. Armatura i uzbrojenie wodociągowe 

Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 

zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.  

Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem. 

Armatura drobna transportowana luzem (zawory, baterie itp.) musi być pakowana 

w skrzynie, kartony lub pojemniki. 

 

7.0 WYKONANIE ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne  

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi spełnienia wymagań 

podstawowych dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego  

- bezpieczeństwa użytkownika  



- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  

- ochrony przed hałasem i drganiami  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we właściwym  

zakresie wymagań przepisów techniczno– budowlanych , zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonany 

wodociąg. 

 

 7.2. Roboty przygotowawcze 

Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów i 

zaznaczyć ją na posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i 

widoczny. 

 

7.3. Roboty montażowe dla wewnętrznej instalacji wodociągowej  

7.3.1 Warunki ogólne 

 Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 

spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego 

wydanego w drodze rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 

z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 

przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i 

zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia jak wyżej spełnienie 

wymagań wymienionych wyżej jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań 

ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy 

budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z 

właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 

       Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w 

zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami 

projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu 

użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów 

techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 

budowlanych. 

 

7.3.2 Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej  

- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w 

najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, 

oraz możliwość odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość 

układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe 

przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

- Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 

- W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów 

po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym 

zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodów lub 

stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). 

- Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy 



szczelną płytę nad przewodem. 

- Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi 

budynku niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu 

następujących warunków: 

a) temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 °C, 

b) przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi 

w kanałach odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy 

szczelnej płyty nad przewodem. 

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 

wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

- Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy 

punktach poboru wody. 

- Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, 

przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 

powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

- Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), 

rurze płaszczowej lub, co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w 

bruździe przewodu owiniętego np, tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach 

cieplnych: 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał 

ją zakrywający, 

b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia 

lub siły rozrywające połączenia. 

- Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji 

wodociągowej. 

Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny  

być prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc 

od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 

- Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła 

ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 

°C. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o 

znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i 

wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. 

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

- Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej 

od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić, co najmniej: 

a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 

b) dla przewodów średnicy 32 - 50 mm - 5 cm, 

c) dla przewodów średnicy 65 - 80 mm - 7 cm, 

d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

- Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu 

nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją - dotyczy to przewodów z miedzi). 

- Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów 

instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 



- Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

- Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna 

wynosić 0,1 m. 

 

7.3.3 Połączenia rur 

7.3.3.1 Połączenia zaciskowe dla rur polietylenowych 

Ze względu na doskonałe właściwości wytrzymałościowe rur polietylenowych do 

łączenia nie stosuje się klejenia ani zgrzewania. W technologii typu rura i złączka 

zaciskowa znajdują zastosowanie bardzo wysokiej jakości połączenia mechaniczne, 

zaprasowywane. Jednorodna trwała technika montażu daje dużą odporność na warunki 

budowlane. Połączenia można kontrolować optycznie. Każde niezaprasowane połączenie 

będzi widoczne przy napełnianiu instalacji  

Temperatura wykonywania połączeń: 

- max +45oC 

- min -10 oC 

Połączenia zaprasowywane wykonuje się przy zastosowaniu narzędzi systemowych: 

Docinanie rur przy dla średnic od de 14 do de 25 wymaga zastosowania specjalnych nożyc, 

a dla średnic powyżej de25mm – przecinaka do rur. W zakresie niniejszego opracowania 

stosowany zakres średnic do de25 zakłada użycie urządzeń zaciskowych ręcznych. Należy 

pamiętać, aby stosować odpowiednie nożyce do danego typu rury. Rury docinać pod kątem 

prostym bez zadziorów. Odcinać niewłaściwie ucięte końcówki rur. Połączenia powinny 

być wykonywane na prostych odcinkach rur. Wsunąć rurę prosto, aż koniec rury będzie 

widoczny w okienku kontrolnym tulejki zaciskowej. Otworzyć zaciskarkę ręczną i założyć 

ją pod kątem prostym na złączkę zaprasowywaną. Podczas procesu zaciskania szczęki 

zaciskowe muszą się całkowicie zamknąć. 

 

7.3.4 Podpory 

  Rury wielowarstwowe mogą być mocowane we wszystkich elementach bazowych i 

wsporczych oraz na konsolach pośrednich, konsolach ściennych i konsolach ścianek 

działowych. Stosowane są typowe ogólnodostępne w handlu opaski rurowe, trzpienie 

gwintowane lub taśmy mocujące. 

Ogólne zasady montażu: 

- należy najlepiej jak tylko możłiwe wykluczyć występowanie naprężeń skręcających na 

skutek wydłużeń; 

- przewody rurowe bez zmian kierunku maja tylko jeden punkt stały; 

- przy długich przewodach rurowych punkt stały znajduje się w środku, aby umożliwić 

wydłużanie w dwóch kierunkach; 

- punkty stałe nie mogą znajdować się na złączkach; 

- punkty ruchome należy rozmieścić w ten sposób, aby podczas eksploatacji nie stały się 

przypadkowo punktami stałymi. 

 
Mocowanie na tynku: 

 

Wielkość rury Odstęp [m] 

14 do 20 1,0 

25/32 1,5 

 

7.3.4.1Prowadzenie przewodów bez podpór  



 Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być 
prowadzony w warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go 
w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu"). Rura osłonowa powinna być 
montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez 
zalanie warstwą szlichty podłogowej. 
 W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury 
osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
przegrody, na której przewód jest układany. 
 Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 

 

7.3.5 Tuleje ochronne 

 Przejścia przewodów przez stropy lub ściany wykonywać w tulejach ochronnych.  

 Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  

 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu:  

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o 

około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 

cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 

jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

 W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być 

podporą przesuwną tego przewodu. 

 

7.3.6 Montaż armatury 

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

 Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do 

mieszkania lub lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być 

zainstalowana armatura odcinająca. 

 Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających 

wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski 

ustępowe, pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki, itp. Jeżeli rozwiązanie 

doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej 

przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich 

(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktów czerpania), 

należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. 

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim 

położeniu, aby w czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek". 

 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 

konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 



innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach 

instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury 

odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z 

wody, po ich odcięciu. 

 Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i 

zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody 

do kanalizacji. 

 W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 

podłączony z lewej strony. 

 Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość 

ustawienia.  

 Armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 9A lub 9B 

WTWiOIW z 2003 r. 

 

7.3.7 Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej  

Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń 

hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego 

strumienia wody, 

b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego 

strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 

 

7.3.8 Izolacja cieplna 

Przewody instalacji wodnej prowadzone w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod 

baterie) należy izolować izolacją termiczną z pianki polietylenowej laminowane z zewnątrz 

folią polietylenową w kolorze czerwonym do stosowania podtynkowego o grubości 6 mm 

klejoną klejem i czerwoną taśmą 25mmx9mm.  

Dla przewodów wody zimnej prowadzonych po ścianach stosować otuliny 

termoizolacyjne z pianki polietylenowej o strukturze drobnych równomiernych komórek w 

kolorze szarym klejone klejem i taśmą 3mmx50mm o grubości 9mm. 

Przewody wodne, będące cyrkulacją instalacji hydrantowej oraz doprowadzeniem 

wody zimnej do zlewu na poziomie piwnic prowadzone po ścianach należy izolować 

termicznie otulinami z pianki polietylenowej o strukturze drobnych równomiernych 

komórek w kolorze szarym klejone klejem i taśma 3mmx50mm o grubości 20mm. 

- Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej 

przed zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli jest to 

niewystarczające, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. 

- Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokółem odbioru 

-  Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj 

płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 

wodociągowej. 

-  Materiały izolacyjne,   przeznaczone  do  wykonywania  izolacji   cieplnej,   powinny   być 

w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku  

pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

-  Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.  

      Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 



zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 

niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

-  Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się 

ognia. 

 

7.3.9 Oznaczenie 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi 

zasadami oznaczania podanymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej. Oznaczenia 

należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym 

w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w 

mieszkaniach i lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i 

gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do 

armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

 

7.3.10 Próba szczelności, płukanie, dezynfekcja 

Po zakończeniu montażu należy wykonać hydrauliczną próbę szczelności całej 

instalacji, na ciśnienie 1.0 MPa, zgodnie z PN-B-10700. 

Po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych całej instalacji, rury należy 

płukać wodą wodociągową aż do chwili, kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo 

czysta, następnie należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu.  

Dezynfekcja będzie polegała na wprowadzeniu do jednego końca dezynfekowanego 

odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 100 mg/l lub 

chloraminy w ilości 20-30 mg/l, aż do momentu, gdy na końcówce tego odcinka (przez 

baterie lub zawory) będzie wyczuwalny zapach chloru, następnie należy zamknąć zawory 

i przetrzymać wprowadzony roztwór przez 24 godziny. Następnie przewody ponownie 

należy przepłukać wodą. aż do zaniku zapachu chloru, po czym należy pobrać próbkę wody 

do analizy bakteriologicznej.. 

Wyniki prób szczelności winny być opisane w protokołach i podpisane przez 

przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i Inwestora. 

 

8.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1 Badania odbiorcze wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej  

8.1.1 Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć, co najmniej 

badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej 

przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 

możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 

skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 

możliwością przepływów zwrotnych. 

 

8.1.2 Pomiary 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

a) temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 



0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na 

metalowym elemencie instalacji (np. na złączce lub śrubunku itp.) po uprzednim 

oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby 

lub innych zanieczyszczeń. 

b) spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 

8.2 Badania odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej  

8.2.1 Warunki wykonania badań szczelności: 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 

całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 

części, w ramach odbiorów częściowych. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów  

Częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie 

badania szczelności sprężonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia 

ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 

8.2.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą instalacja (lub jej część) 

podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 

wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się 

instalacja nie może być przemarznięty. 

Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające 

przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać 

starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu 

sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie szczelności i czy 

instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania. 

 

8.2.3 Przebieg badania szczelności wodą zimną  

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 

powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 

spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 

(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i 

działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej 

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 

przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy 

podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując 

jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego 

ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy 

przeprowadzić zgodnie z niżej podanymi warunkami dla rur stalowych 



ocynkowanych o połączeniach gwintowanych: 

a) podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego - warunkiem uznania 

wyników badania za pozytywne jest brak przecieków i roszenia, szczególnie na 

połączeniach 

b) obserwacja instalacji - czas trwania 1/2 godziny - warunkiem uznania wyników badania 

za pozytywne jest brak przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach, a ponadto 

gdy ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2 %. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 

być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie 

powinna być słoneczna. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, 

oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem 

pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 

zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

 

8.2.4 Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem  

Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem 

niezawierającym oleju. 

Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie 

powinna przekraczać 3 bar. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy 

(średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego 

i działce elementarnej 0,1 bar. 

Sprężarka, żywana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, 

powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy 

przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %. 

Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić 

szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, 

spowodowanym możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu 

instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa 

sztucznego). 

W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je 

lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 

Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu 

badania oraz w okresie, co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia 

powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i 

pogoda nie powinna być słoneczna. 

Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie 

nieszczelności instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 

sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było 

wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 

W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 

badaniem szczelności. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w 

którym instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

8.3.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu 



szczelności wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu 

szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60 °C. 

 

8.3.2 Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

Instalację wodociągową napełnioną wodą. jeżeli budynek lub pomieszczenie w 

którym się ona znajduje nie będą ogrzewane, należy opróżnić z wody przed obniżeniem 

się temperatury zewnętrznej poniżej zera stopni Celsjusza. 

 

8.3.3. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji wodociągowej 

            Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania 

zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem 

przewodów. 

            Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji technicznej instalacji.  

            Podczas odbioru należy okiem nieuzbrojonym ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

8.4 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na 

sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i 

odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są 

czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na 

schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony 

protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 

należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 

badań. 

 

8.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, 

przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić 

godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. 

Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w 

którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

8.6 Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 

Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 

polegają na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, 

po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w 

granicach od 55 °C do 60 °C.  

Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w 

którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

  

8.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody 



wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody 

wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji należy 

przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru materiałów użytych w instalacji 

wodociągowej, w zależności od jakości wody wodociągowej, z kryteriami 

podanymi w tablicy 12 WTWiOIW z lipca 2003 r.. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna 

być przedstawiona do ponownych badań. 

 

8.8 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 

wodociągowej 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 

wodociągowej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku 

hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację 

wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna 

być przedstawiona do ponownych badań. 

 

8.9 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 

przepływów zwrotnych  

  Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji 

ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie 

czy połączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób 

zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływami zwrotnymi z nich. 

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na 

połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenie 

zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-B-01706. 

  Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

8.10 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej  

8.10.1 Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i  porównanie z 

projektem (dokumentacją), 

b)    szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 

c)   poprawności   i   szczelność   montażu   głowicy   armatury.    

 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura 

powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

8.10.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową  

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, 

obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 

projektem (dokumentacją), 

b) szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 



c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji.  

 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna 

być przedstawiona do ponownych badań. 

 

8.10.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, 

obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez jej 

identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem (dokumentacją). 

b) poprawności i szczelności montażu połączeń armatury (regulatorów), 

c) poprawności i szczelności montażu głowicy armatury (regulatorów). 

d) poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

e)  nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas 

ruchu próbnego, 

f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 

g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed 

porażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik 

badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna 

być przedstawiona do ponownych badań. 

 
9.0 OBMIAR ROBÓT 
 9.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 

instalacji wodociągowej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 

zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi, bez odliczenia długości 

łączników, armatury łączonej na gwint ( nie wlicza się długości armatury łączonej na 

kołnierze) 

b) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 

c) przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i wody cieplej z 

cyrkulacją c.w.u, 

d) próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur tej instalacji z 

uwzględnieniem podziału według średnic lub rodzajów budynków, 

e) pozostałe elementy i urządzenia instalacji wodociągowej oblicza się w sztukach 

lub kompletach  

 

10.0 ODBIÓR ROBÓT 
10.1 Wewnętrzna instalacja wody zimnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji c.w.u. i 

przeciwpożarowej 

10.1.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Odbiór robót dzielimy na: 

-  międzyoperacyjny 

-  techniczny częściowy 

-  techniczny końcowy 

Roboty można uznać za wykonane prawidłowo, jeżeli zgodne są z dokumentacją, 

niniejszą specyfikacją techniczną, wykonane zostały zgodnie z wymogami Inspektora 

Nadzoru i jeżeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary są dodatnie.  



 

10.1.2 Odbiór między operacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

wodociągowej  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 

będą wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 

następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 

otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka 

poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem. 

c) wykonanie kanałów w budynku dla pod podłogowego prowadzenia przewodów 

części wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów 

części zewnętrznej tej instalacji -wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek,  

odwodnienie,  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 

prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować 

miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 

przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 

tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

10.1.3 Odbiór techniczny - częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 

elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 

bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach 

płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach 

przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w 

fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach 

odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie  

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 

pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 

zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, 

które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły 

niezbędnych badań odbiorczych. 



W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 

tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

10.1.4 Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 

izolacji cieplnej, instalację wypłukano, napełniono wodą, 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy,  

c) atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 

c) obmiary powykonawcze. 

d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  

e) protokóły odbiorów technicznych - częściowych  

f) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h)  dokumenty   wymagane   dla   urządzeń   podlegających   dozorowi   technicznemu,   

np. paszporty urządzeń ciśnieniowych, 

i)   instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych  wyrobów,  

j)   instrukcję obsługi instalacji, 

k) protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej  

l) świadectwa badania jakości wody.  

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 

wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół 

odbioru technicznego - 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. 

 

11.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
11.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

Na cenę wykonanej i odebranej instalacji wodociągowej powinny się  

składać następujące elementy : 

- dostawa materiałów 

- roboty przygotowawcze 



- montaż przewodów instalacji wodociągowej 

- montaż armatury dla instalacji wodociągowej  

- montaż izolacji 

- badania szczelności instalacji wodociągowej 

- dezynfekcja instalacji wodociągowej  

- płukanie instalacji wodociągowej 

- pomiary instalacji wodociągowej 

- badania instalacji wodociągowej 

 

12.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
12.1 Normy 

-   PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty   rurowe  połączeń  ze    szczelnością  uzyskiwaną na gwincie.    

      Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

-    PN-ISO 228-1:1995 Gwinty    rurowe   połączeń    ze     szczelnością   nie uzyskiwaną na  

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

-   PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej. Wymagania instalacyjne. 

- PN-88/B-01058 - Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych.  

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

rysunkach. 

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

01706:1992/Azl: 1999  -   Instalacje  wodociągowe.   Wymagania  w  projektowaniu. 

Zmiana Azl. 

-   PN-87/B-02151.01   -  Akustyka  budowlana.   Ochrona  przed   hałasem  pomieszczeń   w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

-  PN-87/B-02151.02  -  Akustyka  budowlana.   Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

-     PN-76.B-02440 - Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody. Wymagania. 

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

odbiorze. 

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjnej badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

- PN-B10720 :1998 - Wodociągi zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

-  PN-71/H-04651   -   Ochrona   przed   korozją.   Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk. 

-  PN-H-74200 : 1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

-  PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

- PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawalnych dla 

przesyłanych czynników. 

-   PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

-  PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 

1: Wymagania ogólne. 

-  PN-EN-1717 - Ochrona   przed   wtórnym   zanieczyszczeniem   wody   w   instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń  zapobiegających zanieczyszczeniu. 

- prEN   12502-3  -  Ochrona   materiałów   metalowych   przed   korozją.   Ryzyko korozji w 

systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniwo 

cynkowane materiały żelazne. 



 

12.2 Przepisy związane  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie 

warunków sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, 

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01  

poz.  1229, Nr 129/01  poz. 1439, Nr 154/01  poz.  1800, Nr 74/02 poz.676,  Nr 80/03 poz. 

718). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych(Dz.U. Nr 74/99 poz. 

836). 

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r . w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 poz'. 71). 

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31  lipca 1998 r w   

sprawie   systemów   oceny   zgodności,   wzoru   deklaracji   zgodności   oraz   sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn ia 24 lipca 1998 r.w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673). 

-     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska,  podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące 

z kraju, z którym Polska zawarła  orozumienie   w  sprawie   uznawania certyfikatu   zgodności   lub   

deklaracji   zgodności   wystawianej   przez   producenta,   oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. 

Nr 5/00 poz.58). 

-   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)Ustawa z 

dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747). 

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

dotyczących jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia przez  ludzi  (Dz.U.  Nr 203/02  poz. 

1718). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

Nr 121/03 poz. 1138). 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 

811). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 
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1.0 Przedmiot zamówienia i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kanalizacji 

sanitarnej dla zadania  „Przebudowa gabinetu stomatologicznego wraz z korytarzem na 

parterze budynku .  

1.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wymiana  wewnętrznej instalacji sanitarnej  dla zakresu ”.  
„Przebudowa gabinetu stomatologicznego – pomieszczenie nr 8”. 

1.2.        1.2. Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

2.0.Wymagania ogólne 

2.1.Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 

a) dziennik budowy (korespondencji), prowadzony i przechowywany zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi, 

b) zgłoszenie inwestycji 

c) projekt budowlany dostarczony przez Inwestora oraz jego modyfikacje (jeśli wystąpi), 

d) rysunki Wykonawcy, 

e) książka obmiarów 

f) korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych na 

budowie 

 j)   protokoły prób i badań, 

k) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,  

l) dokumentacja powykonawcza,  
n)  dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

 

 

2.1.2.Książka obmiarów 

Książka obmiarów prowadzona jest przez Wykonawcę. Zapisywane w niej są 

wszystkie dane dotyczące ilości robót wykonywanych narastająco i w okresie 

rozliczeniowym. Ilości sprawdzane i potwierdzane są przez Inspektora Nadzoru. 

Forma i sposób prowadzenia Książki obmiarów uzgodniona będzie pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawcą. 

 

2.2. Materiały 

Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, 

gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiały 

muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. Materiały muszą spełniać 

wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 

ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. 

Nr 6). 



 

2.3. Odbiory 

Należy wyszczególnić trzy rodzaje odbioru, wynikające z technologii i organizacji 

prowadzenia budowy, są to:  

odbiory międzyoperacyjne,  

odbiory częściowe,  

odbiór końcowy.  

Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany przez 

wszystkich członków komisji. 

 

3.0.Wewnętrzna instalacja, kanalizacji sanitarnej  
 

3.1.Opis przyjętych rozwiązań. 

3.1.1.Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków do istniejących pionów 

kanalizacyjnych   

Poziomy kanalizacyjne należy wykonać z rur PCW produkcji np. firmy Wavin, 

kielichowych, łączonych za pomocą uszczelki gumowej. 

Podejścia do przyborów wykonać z rur PCW o średnicy 40mm, 50mm, 110mm.  

Stosować urządzenia posiadające atest. 

  Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać próbę szczelności. 

Stosować miski ustępowe typu Kompakt.  Stosować wyłącznie urządzenia z atestem. 

Instalację wykonać wg wytycznych „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Instalacji Kanalizacyjnych” Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki 

Instalacyjnej „INSTAL”. 

 

4. Materiały 

4.1. Rury 

Producenci rur powinni legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej 

kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniające powinny 

gwarantować zachowanie szczelności kanałów. 

Kształtki powinny być wykonane w klasie sztywności nie niższej jak rury i 

pochodzić od tego samego producenta. 

 

4.2.Urządzenia i przybory sanitarne 

Przybory sanitarne przewidziane do wbudowania: 

        -     Umywalka porcelanowa          

        -     zlewozmywak  dwukomorowy z ociekaczem ze st. Nierdzewnej     

              

                Producenci przyborów sanitarnych powinni legitymować się ważnym 

świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. 

 

 

  

4.3. Składowanie 

4.3.1.Rury PVC  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 30 stopni C i opadami 



atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane w osobnych 

stosach, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładkach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 

może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 

pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 

magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur z fazować. 

 

4.3.2.Kształtki PVC 

Kształtki i inne materiały (uszczelki, itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany. Należy je przechowywać w kartonach. Należy je chronić przed wilgocią i 

przechowywać pod dachem do czasu rozpakowania. 

 

4.3.3. Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach 

producenta w sposób uporządkowany. Należy je chronić przed wilgocią i przechowywać 

pod dachem do czasu rozpakowania. 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb i 

przyjętej technologii robót): 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 ; 

- samochód dostawczy do 0,9t; 

- samochód skrzyniowy do 5 t; 

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t; 

- żuraw okienny przenośny do 0,15t 
Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki 

transportu muszą być w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

6.TRANSPORT   

6.1. Rury z PVC  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie 

wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 

rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać 

następujące wymagania: 

przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 

ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, na platformie samochodu 



rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 

szerokości, co najmniej 10 cm i grubości, co najmniej 2,5 cm, ułożonych 

prostopadle do osi. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, przy 

załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 

zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 

 

 

6.2. Przybory sanitarne 

Przybory sanitarne wozić tylko w oryginalnych opakowaniach.  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu z 

zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.  

W czasie transportu należy rury układać na równej powierzchni z zachowaniem 

odpowiednich odstępów i podkładek.  

Przybory transportowane luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem. 

Małe elementy jak syfony, itp. muszą być pakowane w skrzynie, kartony lub 

pojemniki. 

 

7. WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne  

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewnić realizowanemu obiektowi 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego  

- bezpieczeństwa użytkownika  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  

- ochrony przed hałasem i drganiami  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań przepisów techniczno– budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzo ru do akceptacji projekt 

organizacji  i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 

wykonana kanalizacja sanitarna. 

 

 7.2. Roboty przygotowawcze 

Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów i 

zaznaczyć ją na posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i 

widoczny. 

 

7.3. Roboty montażowe dla wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

7.3.1 Warunki ogólne 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem j.w. należy 

przystąpić do wykonania robót montażowych. W celu zachowania prawidłowego 

postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy najniższego punktu 



kanału w kierunku przeciwnym do spadu.  

Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. 

 

7.3.1.1 Cięcie rur kanalizacyjnych z PVC  

Rurę należy dokładnie oczyścić, jeżeli jest przycinana na placu budowy a potem 

wyznaczyć miejsce przycięcia. Cięcie wykonywać piłą o drobnych zębach. 

Należy zachować kąt prosty cięcia. Aby to osiągnąć należy korzystać ze skrzynki  

uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. 

Przed wykonaniem połączenia przecięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i 

zukosować po kątem 15° za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. 

 

7.3.1.2 Łączenie rur i kształtek z PVC  

Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym 

na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie 

zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około10 mm. 

Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

 

7.3.1.3 Prowadzenie przewodów  

- Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno być zgodne z zaleceniami norm PN-

81/B-10700/01 i PN-EN 12056. 

- Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, 

należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

- Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

- Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. 

- Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyższej 0°C. 

- Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i 

ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

- Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 

0,1m mierząc od wierzchu rury. W przypadku, gdy odległość jest mniejsza, należy  

zastosować izolacje termiczną. Izolację termiczną należy zastosować również wtedy, gdy 

działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury 

ścianki przewodu powyżej +45 °C. 

- Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach i w bruzdach, pod 

warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. 

Bezpośrednie zamurowanie przewodów na stałe w ścianach lub stropach jest 

niedopuszczalne. W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodów z PVC 

powierzchnia tych przewodów powinna być zabezpieczona przed tarciem przez owinięcie 

papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy lub kanału, a powierzchnią rury nie 

powinna być mniejsza niż 0,1m. Bruzdy i kanały powinny być zakryte po 

przeprowadzeniu prób szczelności.. 

- W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ścianę pomiędzy ścianką 

rury a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna 

przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia 

przez stropy przewodów z PVC wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających 

około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5 

cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być 

wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu  



- Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) powinny być w miarę (możliwości 

ułożone równolegle lub prostopadle do ścian i fundamentów budynku. Przewody te 

powinny być ułożone na takiej głębokości i w takiej odległości, aby nie zagrażały 

stateczności konstrukcji budynku. W przypadku braku możliwości zachowania 

odpowiedniego zagłębienia i odległości przewodów od ław fundamentowych należy 

wykonać dodatkowe konstrukcje zapewniające stateczność budowli. Przewody 

prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada 

poniżej 0°C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu 

podłogi do powierzchni rury wynosiła, co najmniej 0,3 m dla rur żeliwnych i 0,5 m dla rur 

z innych materiałów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 

mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodu przed 

uszkodzeniem. Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pomiędzy rewizjami należy 

prowadzić ze stałym spadkiem przewodu.  

- Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonywane za 

pomocą trójników a kącie rozwarcia nie większym niż 45°C. Stosowanie na tych 

przewodach czwórników jest niedopuszczalne. 

- Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości Jednej kondygnacji 

budynku może wynosić ±10 mm. 

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów 

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i 

trwały montaż instalacji, odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i 

ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. Pomiędzy 

przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 

mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na 

każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie 

obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC dodatkowo, co najmniej jedno mocowanie 

przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowań przesuwnych powinna zabezpieczać przed 

dociskiem rurociągu. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 

mocowane niezależnie. Poziome przewody z PVC łączone za pomocą pierścienia 

gumowego (typ P) powinny mieć zamocowany przynajmniej, co drugi element 

(kształtkę). Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

- dla rur z PVC o średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m, 

- dla rur z PVC o średnicy powyżej 110 mm -1,25 m, 

- dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m. 

- Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą 

pierścienia gumowego powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w 

czasie montażu rur i kształtek, luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację 

mocowań stałych i przesuwnych. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów 

łączonych przez klejenie należy zapewnić przez zastosowanie kompensatorów. 

- Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodów poziomych założonego w projekcie 

technicznym wynosi +10%. 

- Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 

podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montażu 

elementów przewodów, 

 

7.3.1.4 Przybory sanitarne 

- Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) 

wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. 

- Przybory sanitarne powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w 

celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji tub wymiany przyborów, syfonów i 



podejść kanalizacyjnych. 

- Jeżeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia 

mierzona od posadzki do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca: 

a) umywalki dla dorosłych - od 0,75 do 0,80 m, 

b) zlewy - od 0,50 do 0,60 m, 

c) zlewozmywaki i zmywaki od 0,80 do 0,90 m, 

- Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, 

pisuary zlewy powinny być przymocowane do ścian w sposób zapewniający łatwy 

demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru 

sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N przyłożoną w środku przedniej 

krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 h, nie powinna się w sposób widoczny odkształcić - 

- Miski ustępowe i bidety powinny być przymocowane do posadzek w sposób 

zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być 

ze wszystkich stron dostępne. 

- Spust wody powinien nastąpić po jednokrotnym lekkim uruchomieniu dźwigni zaworu 

spustowego zbiorników spłukujących lub zaworu ciśnieniowego spłukującego pisuar. Poza 

okresami spłukiwania woda nie powinna dopływać do miski ustępowej lub pisuaru. 

- Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych 

lub w pobliżu ścian fundamentów pod pompy itd. Wpustów tych nie powinno się 

umieszczać na ciągach (traktach) komunikacyjnych. W przypadku odprowadzenia 

ścieków z kabin natryskowych dopuszcza się stosowanie wspólnego wpustu 

podłogowego, odbierającego ścieki z dwóch lub więcej kabin, pod warunkiem wykonania 

posadzki w taki sposób, aby ścieki z każdej kabiny dopływały bezpośrednio do wpustu, a 

nie przepływały przez kabinę sąsiednią. Wspólny wpust podłogowy powinien być 

zlokalizowany pomiędzy tymi kabinami. 

- Przelewy z wanny, umywalki, zbiorników spłukujących itp. należy łączyć z podejściem 

kanalizacyjnym powyżej zamknięcia wodnego. 

- Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury 

wentylacyjne do wysokości od 0,50 do 1,00 m ponad dach w taki sposób, aby odległość 

wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi, wynosiła, co najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne powinny w miarę 

możliwości tworzyć pionowe przedłużenie przewodów spustowych. Jeżeli średnica 

przewodu spustowego jest mniejsza od 150 mm, górna część rury wywiewnej poniżej 

dachu w odległości 0,50 m od jego powierzchni powinna być powiększona o 50 mm. 

Rur tych nie należy wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 

- Zawory powietrzne należy montować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada 

poniżej 0°C. Zawór montuje się poprzez włożenie go w kielich lub bosy koniec rury 

kanalizacyjnej. Zawory należy montować pionowo. Minimalna wysokość od 

zaworu do najwyżej położonego przelewu powinna wynosić około 10 cm. W ścianach 

murowanych i gipsowo kartonowych, w których zainstalowane będą piony kanalizacji 

sanitarne zakończone zaworem powietrznym należy zamontować kratki wentylacyjne na 

wysokości montażu tego zaworu. Poprzez demontaż kratki możliwe będzie 

zdemontowanie zaworu w celu dokonania przeglądu. 

 

7.3.1.5 Próba szczelności 

Po zakończeniu montażu należy wykonać hydrauliczną próbę szczelności 

instalacji, zgodnie z PN-B-10700, PN-EN 12056. 

Wyniki prób szczelności winny być opisane w protokołach i podpisane przez 

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Inwestora. 



 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

8.1 Badania odbiorcze wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  

 Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodne z wymogami normy PN-81/B-10700/00. Wyniki 

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

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

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

 

 

8.1.1 Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

a) zgodności z Dokumentacją Projektową: 

- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodów instalacji kanalizacyjnej, 

-     szerokości i głębokości wykopów otwartych pod poziomy kanalizacyjne, 

-     wykonanie i zagęszczenie podłoża pod poziomy kanalizacyjne, 

-     ułożenia przewodów poziomych na podłożu, 

-     zbadanie szczelności przewodu. 

-     wykonanie i zagęszczenie zasypu przewodów, 

-     wysokość ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych. 

-     szczelność i prawidłowość działania armatury i przyborów sanitarnych 

b) zgodność zastosowanych materiałów i wyrobów gotowych z Dokumentacją 

techniczną, normami, (sprawdzenie certyfikatów, atestów, zaświadczeń, itp.) 

c) jakość wykonania robót montażowych, ze szczególnym uwzględnieniem: - 

usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów, 

      -     przejść przewodów przez przegrody budowlane, 

- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych  

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

-     prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między      

      podporami, prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

 

8.1.2 Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej  

a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo - gospodarczych 

należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych 

przyborów sanitarnych, 

b) Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki 

bytowo-gospodarcze należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić 

całkowicie woda i poddać obserwacji.  

Wynik badań szczelności należy uznać za dodatnie, jeżeli nie będzie żadnych 

przecieków 

 

9. OBMIAR ROBÓT 

 9.1 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 

instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 

przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 

g) długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi bez odliczania kształtek, 

h) do ogólnej długości przewodu nie wlicza się czyszczaków rur wywiewnych i 

innych elementów wyszczególnionych w innych pozycjach, 

g) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,  



j)   pozostałe elementy i urządzenia instalacji oblicza się w sztukach lub kompletach. 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Odbiór robót dzielimy na: 

- międzyoperacyjny 

- techniczny częściowy 

- techniczny końcowy 

Roboty można uznać za wykonane prawidłowo, jeżeli zgodne są z dokumentacją, 

niniejszą specyfikacją techniczną, wykonane zostały zgodnie z wymogami Inspektora 

Nadzoru i jeżeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary są dodatnie.  

 

10.2 Odbiór między operacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

sanitarnej 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 

będą wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 

następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i 

wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku 

odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w 

przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z 

projektowanym spadkiem. 

c) wykonanie kanałów w budynku dla pod podłogowego prowadzenia przewodów 

części wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia 

przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie 

dna i ścian, spadek, odwodnienie,  

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie 

dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 

prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować 

miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 

przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 

tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

10.3 Odbiór techniczny - częściowy instalacji kanalizacji sanitarnej  

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych 

elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 

Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 

bruzdach lub zamykanych kanałach nie przełazowych, przewodów układanych w 

rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w 

przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 



końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach 

odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie  

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 

pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 

zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, 

które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły 

niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu 

tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

10.4 Odbiór techniczny - końcowy instalacji kanalizacji sanitarnej  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy,  

c) atesty, certyfikaty i zaświadczenia, 

c) obmiary powykonawcze. 

d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  

e) protokóły odbiorów technicznych - częściowych  

f) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h)  dokumenty   wymagane   dla   urządzeń   podlegających   dozorowi   technicznemu,   

np. paszporty urządzeń 

i)   instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

j)   instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do 



użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru 

technicznego - 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. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny obejmować: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

-     przeprowadzenie   pomiarów   i    badań,    prób    szczelności    wymaganych   w   

normach i specyfikacji technicznej 

- montaż przewodów kanalizacyjnych i urządzeń na ścianach. 

-     montaż przyborów sanitarnych i podłączenie ich do przewodów kanalizacji sanitarnej, 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy 

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

na rysunkach. 

- PN-87/B-02151.01- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem. 

- PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

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

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

- PN-71/H-04651- Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk. 

- PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

- PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawalnych  

   dla przesyłanych czynników. 

- PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

- PN-EN 1401-09:1999 – Rury ze ścianką lita PVC i kształtki PVC 

- PN-80/89205 – Rury PVC 

- PrPN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacji. Warunki techniczne wykonania. 

- EN 681 1 – Uszczelki elastomerowe. 

- PN-86/B-2480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.  

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  

- PN-EN 12056-1 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1:  

        Postanowienia ogólne i wymagania. 

- PN-EN 12056-2 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: 

Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. 

- PN-EN 12056-5 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: 

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

-  PN-81/B-10700.01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

     i  badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

 

11.2 Przepisy związane  



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 

poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 

poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 

poz. 676, Nr 80/03 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r.w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych(Dz.U. 

Nr 74/99 poz. 836). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 poz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 

r.w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).- Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 

pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 

zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa 

i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania 

przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U.Nr 5/00 poz.53). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 

zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 

wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 

w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 

producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U.  Nr 5/00 poz.58). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 

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

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747). 

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

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U.Nr 203/02 poz. 

1718). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,  

Nr 91/02 poz. 811). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47/03 poz. 401) 
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1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą wewnętrznych 

instalacji grzewczych dla zadania „Przebudowa gabinetu stomatologicznego wraz z 

korytarzem na parterze budynku”. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wymianą wewnętrznych instalacji grzewczych dla zakresu ” 

Przebudowa gabinetu stomatologicznego – pomieszczenie nr 8”. 

1.3. Określenia podstawowe w ST 

 Są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi i 

odbioru instalacji centralnego ogrzewania. 

 

2.WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1.Dokumentacja robót  

Dokumentację robót stanowią: 

a) Dziennik budowy (korespondencji), prowadzony i przechowywany zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi, 

b) pozwolenie na budowę(jeśli wymagane) 

c) projekt budowlany dostarczony przez Inwestora oraz jego modyfikacje (jeśli 

wystąpią), 

d) książka obmiarów, 

e) korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych na 

budowie, 

 j)   protokoły prób i badań, 

k) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,  

l) dokumentacja powykonawcza,  

m) instrukcje obsługi i eksploatacji,  

n) dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

 

2.2.Książka obmiarów 

Książka obmiarów prowadzona jest przez Wykonawcę. Zapisywane w niej są 

wszystkie dane dotyczące ilości robót wykonywanych narastająco i w okresie 

rozliczeniowym. Ilości sprawdzane i potwierdzane są przez Inspektora Nadzoru. 

Forma i sposób prowadzenia Książki obmiarów uzgodniona będzie pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawcą. 

 

2.3.Dziennik budowy (korespondencji) 

 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 

zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 



 

 

 

19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 

odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 

i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy (dziennika korespondencji) powinien zawierać 

jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 

powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 

być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy ( dzienniku korespondencji) powinny być 

zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych;  

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 

który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 

stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 

przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we 

właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy 

będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 



 

 

 

2.5.Materiały  

Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. 

z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 

 

2.6. Odbiory 

Należy wyszczególnić dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologii i 

organizacji prowadzenia budowy, są to:  

- próba ciśnieniowa na zimno  

- próba ciśnieniowa na gorąco 

Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół, podpisany przez 

wszystkich członków komisji. 

 

3.0.OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

3.1. INSTALACJA C.O. 
 Instalacja centralnego ogrzewania jest zasilana istniejącym węzłem c.o.   Gałązki 

grzejnikowe zaprojektowano z rur jak instalacja istniejąca. 

Instalację grzejnikową przewidziano do wymiany z zastosowaniem grzejników 

kompaktowych typu K (zasilane z boku) w wersji higienicznej- w gabinetach lekarskich. 

Grzejniki dostarczane są w komplecie z odpowietrznikiem i korkiem. Dla grzejników 

dobrano zawory termostatyczne typu RA-N dn 15mm z nastawą wstępną.  

 Regulację wydajności grzejników przewidziano za pomocą głowic 

termostatycznych typu RA 2994, które należy zamontować przy każdym z grzejników. W 

celu umożliwienia odcięcia i opróżnienia grzejnika bez spuszczania wody z całego zładu 

na gałązkach powrotnych z grzejników zaprojektowano zawory powrotne typu RLV (bez 

nastawy wstępnej).  

Instalację wykonać wg wytycznych „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Instalacji Ogrzewczych” Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki 

Instalacyjnej „INSTAL”. 

 
 

4.0. MATERIAŁY I UZBROJENIE  

4.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

  Wszystkie materiały zakupione muszą być u renomowanych producentów, 

posiadających atesty na swoje wyroby, gwarantujących najwyższą jakość.  

    Materiały muszą być fabrycznie nowe, przetestowane (niedopuszczalne jest 

stosowanie materiałów w fazie prób i jako prototypy).  

Do budowy c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych posiadających atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie 

Instytuty badawcze.  

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 
     Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. 

z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 

 

 



 

 

 

5. SPRZĘT  

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy (uzależniony od potrzeb i 

przyjętej technologii robót): 

- Samochód dostawczy do 0,9t, 

- Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t 

-  Żuraw okienny przenośny 0,15t 

Sprzęt przeznaczony do prac demontażowych, montażowych i środki transportu 

muszą być w pełni sprawne, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych 

robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

6.TRANSPORT  

6.1.Rury stalowe instalacji grzewczych  

6.1.1.Składowanie, transport, przenoszenie wyrobów 

 Należy je chronić przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym 

są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

narzędzi i metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach – składować na równym podłożu, na przekładkach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 do 2 m. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 

rur o większych średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 

to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 

się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.  

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zgniecenia, itp.) – w miarę możności przechowywać i 

transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

 Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek po podłożu. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie 

wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 

rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Przy transporcie rur stalowych należy zachowywać następujące wymagania: 

-     przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 

ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, na platformie samochodu 

rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach  drewnianych o 

szerokości, co najmniej 10 cm i grubości, co najmniej 2,5 cm, ułożonych  

prostopadle do osi. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, przy 

załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1m.  
 



 

 

 

6.4. Armatura i uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.  

Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym 

zabezpieczeniem. 

Armatura drobna transportowana luzem (kurki, itp.) musi być pakowana w 

skrzynie, kartony lub pojemniki. 

 Grzejniki i armatura powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach 

producenta 

 

7.WYKONANIE ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne  

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnić obiektowi możliwość 

spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego  

- bezpieczeństwa użytkownika  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  

- ochrony przed hałasem i drganiami  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań przepisów techniczno– budowlanych, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcepta cji  projekt 

organizacji  i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 

wykonana instalacja c.o. 

 

7.2. Roboty przygotowawcze 

Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów i 

zaznaczyć ją na posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i 

widoczny. 

 

7.3. Roboty montażowe dla instalacji centralnego ogrzewania  

7.3.1 Warunki ogólne 

 Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie projektem 

oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - 

budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy 

Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych 

przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej.  

W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i 

zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia jak wyżej  spełnienie 

wymagań wymienionych wyżej jest możliwe także w inny sposób, stosownie do 

wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo 

rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub 

państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej 

ekspertyzy. 



 

 

 

 Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego 

użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 

budowlanego dla tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu 

użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów 

techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 

budowlanych). 

 

7.3.2 Prowadzenie przewodów instalacji grzewczych  

Instalacje grzewcze w budynku powinny być wykonana zgodnie z opracowanym 

projektem technicznym. 
a) Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać właściwą kompensację 

wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), możliwość 

wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacją (dotyczy to w 

szczególności przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi). 

b) Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy 

wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się 

przewodu w przegrodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem należy wypełnić 

materiałem plastycznym lub elastycznym, niepowodującym uszkodzenia przewodu. 

W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 

c) Przy doborze średnic przewodów wraz z armaturą należy kierować się regułą,  

że prędkość przepływu wody nie może przekroczyć granicy bezszumnego działania 

instalacji i nie może wywoływać erozji przewodów. 

     d) Zaleca się stosowanie następujących kryteriów przyjmowania obliczeniowej prędkość 

       przepływu wody: 
 

- w przewodach poziomych rozdzielczych prędkość, przy której wartość jednostkowego 

oporu liniowego nie przekracza około 100 Pa/m, 

- w  pionach   prędkość   ta   powinna   wynikać   z   zasady   tak   zwanej w 

gałązkach grzejnikowych prowadzonych ze spadkiem, przy niezgodności 

kierunków przepływu  wody  i   powietrza,  prędkość   przepływu  wody  nie  

powinna  być   większa niż 0,2 m/s, 

- w przewodach poziomego rozprowadzenia mieszkaniowego układanych bez 

spadków, wykonanych z rur o małych średnicach (tzw. mikroprzewodów), 

obliczeniowa prędkość przepływu wody powinna zapewnić ich samoodpowietrzenie. 

Przyjmuje się, że prędkość ta nie powinna być mniejsza niż 0,4 m/s. 

 

 

7.3.2.3 Rozprowadzenie do grzejników 

a) Prowadzenie czynnika grzejnego, między pionem i grzejnikami, może zostać 

wykonane: 

- jeżeli każdy grzejnik zasilany jest bezpośrednio z pionu: za pomocą gałązek 

grzejnikowych, 

- jeżeli czynnik grzejny doprowadzony jest do mieszkania (lokalu) jednopunktowo: 
 

- albo od rozdzielaczy w mieszkaniu (lokalu) parami gałązek (zasilającą i 

powrotną) oddzielnie do każdego grzejnika, 

-   albo   parą  przewodów,   do   których   grzejniki   przyłączone   są  gałązkami   

zasilającą i powrotną. 

b) Jeżeli grzejnik przyłączony jest do poziomych przewodów rozprowadzających, mogą 

one być układane bez spadków. Obliczeniowa prędkość przepływu wody w  tych 

przewodach. Przy takim rozwiązaniu w opisie technicznym do dokumentacji należy 



 

 

 

umieścić zapis, że: 

- odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających nastąpi albo do pionu albo 

do grzejnika (grzejnik lub armatura grzejnikowa musi być wyposażony w odpowietrznik 

miejscowy), 

- jeżeli zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów rozprowadzających, 

 można opróżnić je z wody przedmuchując sprężonym powietrzem. 

c) Poziome przewody rozprowadzające układane pod podłogą pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być zabezpieczone przed stratami ciepła w taki 

sposób, aby nad tymi przewodami temperatura powierzchni podłogi nie przekraczała 29 

°C (porównaj PN-N-08013). 

 

7.3.2.4 Gałązki grzejnikowe 

a) Jeżeli grzejnik zasilany jest bezpośrednio z pionu gałązkami grzejnikowymi, to tylko 

gałązki wykonane z rury stalowej mogą być prowadzone w sposób nieosłonięty od 

grzejnika do pionu. W przypadku, gdy długość gałązki przekracza 1,5 m, należy 

przytwierdzić ją do przegrody uchwytem w połowie długości. 

b) Jeżeli gałązki grzejnikowe wykonane są z materiału nieodpornego na uszkodzenia  

mechaniczne, to powinny być skierowane od grzejnika do najbliższej przegrody, 

gdzie w bruździe lub osłonie, zabezpieczone od uszkodzeń zewnętrznych, 

doprowadzone będą do przewodów zasilającego i powrotnego. Na przykład: przy 

grzejniku przyłączonym górą i dołem, od grzejnikowego zaworu kątowego i 

grzejnikowej złączki kątowej - gałązki grzejnikowe skierowane do bruzdy w 

ścianie; przy grzejniku przyłączonym od dołu – gałązki grzejnikowe skierowane od 

armatury grzejnikowej do bruzdy w ścianie lub do rury osłonowej w warstwach 

podłogi albo za osłonową listwę przypodłogową. 

c) W instalacjach z odpowietrzeniami u wierzchołków pionów, gałązki łączące grzejniki 

z pionami należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2%: dla gałązki 

zasilającej w kierunku od pionu do grzejnika, dla gałązki powrotnej w kierunku od 

grzejnika do pionu. 

d) Jeżeli grzejniki w instalacji wyposażone są w indywidualne odpowietrzniki, gałązki 

łączące grzejniki z pionami można prowadzić poziomo, a nawet w szczególnych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenie obu gałązek ze spadkiem w kierunku pionu. 

e) Długość w poziomie gałązki łączącej grzejnik z pionem nie powinna być mniejsza 

niż 0,5m. 

 

7.3.3. Odpowietrzenie i odwodnienie 

a) Każda instalacja centralnego ogrzewania, niezależnie od przyjętego systemu, 

powinna być zaprojektowana tak, żeby istniała możliwość jej odpowietrzenia przy 

napełnianiu instalacji wodą, usuwania powietrza z wody w czasie eksploatacji 

instalacji i doprowadzania powietrza przy spuszczaniu wody. 

b) W instalacjach centralnego ogrzewania należy stosować odpowietrzenia 

miejscowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02420. 

c) Dla umożliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najniższych 

punktach zaprojektowano armaturę spustową o średnicy nie mniejszej niż 15 mm 

ze złączką do węża. Armaturę spustową należy także zaprojektować przy armaturze 

odcinającej na odgałęzieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze 

odcinającej piony lub grupy pionów. 

d) Woda usuwana z opróżnianej instalacji powinna być gromadzona w 

retencyjnym zbiorniku wody znajdującym się w źródle ciepła. Najkorzystniej, 

jeżeli woda usuwana jest bezpośrednio do zbiornika, wykonanego z materiału 



 

 

 

odpornego na korozję (tworzywa sztucznego). W przypadku, jeżeli usuwanie 

bezpośrednie do zbiornika retencyjnego nie jest możliwe, należy przewidzieć 

zbiorniki przenośne, które umożliwią zebranie wody usuwanej armaturą spustową i 

przelanie jej bez zanieczyszczenia do zbiornika retencyjnego. 

 

 

7.3.5. Uchwyty 

  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić 

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

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 

elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 

powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

Maksymalny rozstaw podpór rurociągów: 

64 – 3,75m 

54 – 3,50m 

42 – 3,0m 

35 – 2,75m 

28 – 2,25m 

22 – 2,0m 

18 – 1,5m 

15 – 1,25m 

 

7.3.6. Tuleje ochronne 

-Przejścia przewodów przez stropy lub ściany wykonywać w tulejach ochronnych.  

-Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.  

-Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu:  

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

-Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 

posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. 

-Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

-W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

-Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 

przesuwną tego przewodu. 

 

7.4.Przyłączanie grzejników 

a) Przyłączenie grzejnika należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 

grzejnika. 

 

7.4.1. Kryteria i wymagania dotyczące stosowania grzejników z różnych materiałów 

a) Grzejniki w wodnej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano zapewniając 

spełnienie wymagania norm, odpowiednio: PN-B-02414 (instalacje sytemu zamkniętego 

z przeponowym naczyniem wzbiorczym), PN-B-02416 (instalacje systemu zamkniętego 

przyłączone do sieci ciepłowniczej), PN-B-02413 (instalacje systemu otwartego)  



 

 

 

b) Przy projektowaniu grzejników stalowych (płytowych i członowych), aluminiowych 

i miedzianych należy w opisie technicznym zastrzec przestrzeganie warunków 

technicznych stosowania dotyczących tych grzejników. Zakres i warunki stosowania 

grzejników miedzianych odpowiadają wymaganiom sformułowanym dla rur 

miedzianych. 

c) Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposażonych w grzejniki 

stalowe lub grzejniki aluminiowe może być wyłącznie wymiennikowy węzeł cieplny lub 

kotłownia lokalna. Zaleca się, żeby moc tego źródła ciepła nie była większa od 0,5 MW.  

Moc cieplna źródła ciepła zasilającego instalację może przekraczać tę wartość w 

instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, w której nie tylko: 

- przestrzegane są wymagania PN-C-04607 w zakresie dotyczącym jakości wody i 

zabezpieczeń antykorozyjnych 

- spełnione są wymagania norm: PN-B-02414, PN-B-02420 (w zakresie odpowietrzeń 

miejscowych), 

- poszczególne gałęzie poziomych przewodów rozdzielczych wyposażone są w 

armaturę odcinającą i armaturę spustową, umożliwiające czasowe odłączenie ich od 

instalacji i opróżnienie z wody 

- zastosowane są szczelne elementy i urządzenia (jak np. armatura i hermetyczne 

pompy obiegowe), lecz także wykwalifikowany nadzór eksploatacyjny zapewni, że 

roczne ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej nie przekroczą 2 % pojemności zładu 

instalacji.  

d) Grzejniki stalowe można instalować w instalacjach centralnego ogrzewania systemu 

zamkniętego z przewodami z rur miedzianych pod warunkiem, że podczas 

projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji przestrzegane będą wymagania 

norm PN-B-02414, PN-B-02420 i PN-C-04607. 

Korzystne jest, aby dla pozostałych elementów takiej instalacji, jeżeli nie są wykonane z 

miedzi, projektowane były następujące przykładowe rozwiązania: 

- rozdzielacze: z mosiądzu, stali odpornej na korozję lub tworzywa sztucznego, 

- pompy obiegowe: hermetyczne z wirnikiem ze stali odpornej na korozję lub 

tworzywa sztucznego, 

      -    naczynia wzbiorcze przeponowe typu workowego, 

      -     kotły żeliwne opalane gazem lub olejem opałowym. 

W miejscach, gdzie w instalacji centralnego ogrzewania wymagana jest przekładka 

dielektryczna (pomiędzy miedzią i innym materiałem), można na przykład stosować 

taśmę teflonową. 

e) Grzejniki aluminiowe nie mogą być montowane w instalacjach centralnego 

ogrzewania z rur miedzianych, chyba, że jest stosowany inhibitor korozji dopuszczony 

do tego typu rozwiązania. 

f) Należy unikać projektowania w jednej instalacji centralnego ogrzewania grzejników 

aluminiowych i grzejników z innych metali (dopuszcza się zastosowanie do 15 % 

grzejników stalowych). 

g) W przypadku łączenia grzejników aluminiowych z armaturą mosiężną należy stosować 

taśmę teflonową lub inne szczeliwo o właściwościach dielektrycznych. Nie należy 

stosować szczeliwa konopnego. 

 

7.4.2. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe 

a) Grzejniki stalowe lub żeliwne grzejniki członowe należy ustawiać na wspornikach i 

przymocowywanych dodatkowo do ściany uchwytach. Jeden wspornik powinien 

przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego lub nie więcej niż 7 

członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na 



 

 

 

grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się z 2 członów, dla których należy 

przewidzieć jeden wspornik i jeden uchwyt. 

b) Mocowanie innych grzejników należy przewidzieć zgodnie z instrukcją producenta. 

c) Mocowanie wsporników i uchwytów grzejnikowych powinno być przewidziane w 

sposób trwały. W przypadkach ścian lekkich, na przykład gipsowo-kartonowych, 

dopuszcza się stosowanie wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z 

szerokimi podkładkami. 

 

7.5. Armatura 

7.5.1. Podział ogólny 

Armatura stosowana w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania dzieli się na 

następujące grupy: 

- armatura regulacyjna, ręczna lub automatyczna, przewodowa i grzejnikowa (w tym 

armatura regulacyjna mogąca być jednocześnie armaturą odcinającą, ewentualnie 

zaopatrzoną w armaturę spustową i pomiarową) oraz armatura regulacyjna jako 

elementy wykonawcze regulatorów temperatury i przepływu, 

- armatura odcinająca, 

- armatura odpowietrzająca, 

- armatura spustowa. 

 

7.5.2. Armatura regulacyjna przewodowa 

a) Armatura regulacyjna przewodowa powinna zapewnić prawidłowy rozdział czynnika 

grzejnego między wszystkie obiegi zładu w warunkach obliczeniowych, przez 

wydławienie zbędnych nadwyżek ciśnienia czynnego w poszczególnych obiegach, 

zgodnie z ustaleniami projektowymi. Zapewnia to armatura przewodowa ręcznej 

regulacji - armatura przelotowa z podwójną regulacją stosowana u podstawy pionów 

lub na gałęziach instalacji. 

b) W instalacji centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi 

 zaleca się stosować regulatory różnicy ciśnienia bezpośredniego działania (bez 

energii pomocniczej), typu nadmiarowo - upustowego, montowane w przewodach 

obejściowych. Regulatory stosuje się na poszczególnych gałęziach instalacji, 

rozdzielaczach strefowych lub pojedynczych pionach. 

      Potrzeba stosowania regulatorów zdecentralizowanych oraz ich rozmieszczenie są 

uzależnione od rozległości instalacji centralnego ogrzewania, a zwłaszcza od wysokości 

strat ciśnienia w poziomych przewodach rozdzielczych.  

     Jako kryterium można przyjąć nie przekraczanie deklarowanej przez producenta 

granicy bezszumnej pracy zaworu termostatycznego na poziomie 25 dB(A). 

     W odniesieniu do regulatorów upustowych należy kierować się wskazówką, że 

maksymalna deklarowana przez producenta przepustowość regulatora nie powinna być 

mniejsza od obliczeniowego strumienia wody w regulowanym obiegu. 

c) W przypadkach wykorzystywania pomp obiegowych wyposażonych w układ 

automatycznej regulacji prędkości obrotowej sterowany elektronicznym 

przetwornikiem różnicy ciśnienia, należy stosować zdecentralizowane regulatory 

różnicy ciśnienia typu dławiącego, montowane w przewodach instalacyjnych 

zasilającym lub powrotnym. W takim przypadku stosowanie centralnego regulatora 

różnicy ciśnienia jest zbędne. 

d) Armatura regulacyjna może pełnić rolę armatury odcinającej, jeżeli jest do tego 

konstrukcyjnie przystosowana. 



 

 

 

 

7.5.3. Armatura regulacyjna grzejnikowa 

a) Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji 

mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania. Powinna ona zawierać: 

- element dławiący umożliwiający hydrauliczną regulację 1-go stopnia, zwaną także 

regulacją wstępną, montażową lub trwałą, 

- element nastawczy umożliwiający regulację 2-go stopnia, zwaną także regulacją 

eksploatacyjną lub bieżącą. 

b) Armaturę regulacyjną grzejnikową stanowi: 

- zawór grzejnikowy z regulacją poprzez wybór nastawy wstępnej, 

- grzejnikowy zawór powrotny odcinająco – spustowy  

- ręczny zawór odpowietrzający 

c)   Zawór grzejnikowy jest zaworem termostatycznym. 

d)  Termostatyczny zawór grzejnikowy jest automatycznym regulatorem temperatury 

pomieszczenia.  Termostatyczny zawór grzejnikowy składa się z dwóch podstawowych 

zespołów: 

- zespołu sterującego (głowicy termostatycznej) zawierającego między innymi 

następujące podstawowe elementy: czujnik, element wykonawczy, zadajnik, 

- zespołu wykonawczego (zaworu grzejnikowego) zawierającego między innymi 

element nastawczy (grzybek współpracujący z gniazdem zaworu) zapewniający 

automatyczną bieżącą (eksploatacyjną) regulację hydrauliczną pracy grzejnika 

(regulacja 2-go stopnia). 

e)  Grzejnikowy   zaworów   termostatyczny   powinien    spełniać   wymagania   normy 

     PN-M-75010(EN215). 

 

7.5.4. Armatura regulacyjna jako elementy wykonawcze regulatorów temperatury i 

przepływu 

Armatura ta stanowi, jako organy wykonawcze, integralną część układów 

automatycznej regulacji pracy instalacji centralnego ogrzewania oraz ewentualnie jej 

poszczególnych gałęzi, stref i innych obiegów, w celu zapewnienia właściwych 

parametrów zasilania całej instalacji i każdego grzejnika w warunkach wahań 

obciążenia cieplnego. 

a) W instalacjach centralnego ogrzewania mogą być stosowane następujące rodzaje  

tej armatury: 
 

- armatura przelotowa dławiąca, 

- armatura dwudrogowa mieszająca i rozdzielcza, 

-   armatura czterodrogowa mieszająco-rozdzielcza (stosowana np.  przy niektórych 

typach  kotłów na paliwo płynne). 

7.5.5. Armatura odcinająca  

a) Armaturą odcinającą w instalacji centralnego ogrzewania mogą być grzybkowe  

zawory odcinające skośne lub proste, zasuwy i kurki kulowe. 

b) Armatura odcinająca montowana u podstawy pionu lub na gałęzi powinna być  

montowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod 

grzybek". 

 

7.5.6. Armatura odpowietrzająca 

Jako armaturę odpowietrzającą można stosować: 

- automatyczne odpowietrzniki pływakowe z zaworami odcinającymi, 



 

 

 

- odpowietrzniki grzejnikowe, 

- odpowietrzniki w grzejnikowych zestawach przyłącznych, 

- ręczne zawory odpowietrzające, na przykład kurki kulowe. 

Nie zaleca się stosowania automatycznych odpowietrzników grzejnikowych z 

pęczniejącymi podkładkami, ze względu na niekorzystne doświadczenia eksploatacyjne 

w warunkach krajowych. 

 

7.5.7. Armatura spustowa 

Armatura spustowa powinna być zamontowana w sposób umożliwiający 

gromadzenie bez zanieczyszczenia wody usuwanej z instalacji, bezpośrednio w 

zbiorniku retencyjnym lub w zbiornikach pośrednich, na przykład w przenośnych 

zbiornikach wykonanych z materiału niepowodującego wtórnego zanieczyszczenia wody. 

 

7.6. Montaż armatury 

 Armatura   powinna   odpowiadać   warunkom   pracy   (ciśnienie,   temperatura)   

instalacji, w której jest zainstalowana. 

-  Przed    instalowaniem    armatury    należy    usunąć    z    niej    zaślepienia    i    

ewentualne zanieczyszczenia. 

-  Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

-  Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych  

podparć, zgodnie z projektem technicznym 

 

7.7. Mocowanie przewodów 

a) Trwałość instalacji centralnego ogrzewania, szczególnie, jeżeli jest ona wykonana 

z rur z tworzywa sztucznego, w znacznym stopniu zależy od prawidłowego 

zastosowania i rozmieszczenia uchwytów mocujących. Do mocowania przewodów z 

tworzyw sztucznych być używane uchwyty z tworzywa sztucznego. W przypadku 

stosowania obejm stalowych, pomiędzy obejmą a przewodem należy umieścić 

na całym obwodzie przekładkę ochronną np. z gumy lub taśmy z miękkiego 

PVC. Do mocowania przewodów miedzianych można używać obejm z miedzi lub 

jej stopów. 

b) Armatura przewodowa może wymagać uchwytów lub obejm zapewniających 

obustronne usztywnienie, tak, aby moment sił powstający na przykład przy jej 

obsłudze był przenoszony przez mocowanie na przegrodę, a nie na rurociąg. Tego 

rodzaju mocowanie staje się punktem stałym przewodu, co należy uwzględnić w 

projektowaniu. 

 

7.8. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego 

a) Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 

roboczego powinno odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm: PN-B-02413, 

PN-B-02414, PN-B-02415 i PN-B-02416. 

 Elementy związane z zabezpieczeniem instalacji centralnego ogrzewania takie 

jak: naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, rury bezpieczeństwa i inne 

powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, przepisów i wymaganiom 

Urzędu Dozoru Technicznego, (jeżeli tym wymaganiom podlegają). 

b) Dla instalacji centralnego ogrzewania korzystne jest zabezpieczenie z naczyniem 

wzbiorczym przeponowym według wymagań normy PN-B-024149. 

c) Stosowanie zabezpieczenia według wymagań normy PN-B-02413 z naczyniem 



 

 

 

wzbiorczym otwartym należy ograniczyć, na przykład do zabezpieczania instalacji 

centralnego ogrzewania z rur stalowych, z grzejnikami żeliwnymi. W tym 

przypadku otwarte naczynie wzbiorcze może stanowić zabezpieczenie przed 

przekroczeniem jednocześnie dopuszczalnego ciśnienia i dopuszczalnej 

temperatury. 

d) Rura wzbiorcza naczynia wzbiorczego przeponowego, bez względu na miejsce 

lokalizacji naczynia, powinna być połączona z przewodem, w którym przepływa 

całkowity strumień czynnika grzejnego krążącego w instalacji, z którą to naczynie 

współpracuje. 

 

7.9.  Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 

      W związku ze stosowaniem w instalacjach centralnego ogrzewania: 

- materiałów, których dopuszczalna temperatura stosowania może być znacznie 

niższa niż 100 °C, 

- obliczeniowych temperatur zasilenia niższych niż 100 °C, nawet dla instalacji 

grzejnikowych, 

- zabezpieczenia z naczyniem wzbiorczym przeponowym, w którym zawór 

bezpieczeństwa zapewnia jedynie nieprzekraczanie dopuszczalnego ciśnienia, należy, 

jeżeli zaistnieje potrzeba, zaprojektować w źródle ciepła (węźle cieplnym lub kotłowni) 

zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury dopuszczalnej dla najsłabszego 

elementu zasilanej przez to źródło instalacji. 
-  

7.10. Woda w instalacji centralnego ogrzewania 

 Każda instalacja centralnego ogrzewania, w celu osiągnięcia oczekiwanej 

trwałości, musi mieć zapewnioną jakość wody obiegowej odpowiednią dla 

zastosowanych w niej materiałów kontaktujących się z wodą instalacyjną. Powinna, 

więc spełniać wymagania normy PN-C-04607. Straty wody w instalacji w ciągu roku 

powinny być możliwie najmniejsze (zaleca się nie więcej niż 2 % pojemności zładu). 

 

7.11. Zabezpieczenie instalacji przed korozją i innymi uszkodzeniami 

7.11.1 Zabezpieczenie instalacji przed korozją od strony wewnętrznej 

a) Zabezpieczenie instalacji przed korozją od strony wody instalacyjnej zapewnia się  

w przypadkach podanych w normie PN-C-04607, która uwzględnia jakość wody 

służącej do napełniania i uzupełniania instalacji, system instalacyjny (otwarty - 

zamknięty) oraz zastosowane materiały przewodów i urządzeń instalacyjnych. 

Zabezpieczenie to przeprowadza się poprzez wprowadzenie do wody instalacyjnej 

inhibitorów korozji, dostosowanych do materiałów przewodów i urządzeń 

stykających się z wodą instalacyjną  

a) W instalacjach małych o mocy cieplnej do 30 kW dopuszcza się zaniechanie 

montowania zbiornika retencyjnego i wodomierza, jakkolwiek ich stosowanie jest 

zawsze zalecane. 

 

7.11.2.Zabezpieczenie instalacji przed zewnętrzną korozją, uszkodzeniem lub 

degradacją 

a) W celu zabezpieczenia przewodów i innych stalowych elementów instalacji 

centralnego ogrzewania przed korozją zewnętrzną, elementy instalacji znajdujące się 

w pomieszczeniach suchych i o wilgotności normalnej powinny być zabezpieczone 

pokryciami malarskimi. Elementy instalacji znajdujące się w pomieszczeniach o 

wilgotności podwyższonej lub w pomieszczeniach, w których mogą występować 

agresywne składniki powietrza, należy pomalować odpowiednimi powłokami 



 

 

 

odpornymi na warunki środowiska. Wytyczne ogólne podane są w normach PN-H-

97053 i PN-H-97070. 

b) Przewody miedziane w instalacji centralnego ogrzewania, bez względu na 

sposób ich prowadzenia (na wierzchu, w bruzdach itp.), nie wymagają specjalnego 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak w bruzdach zaleca się stosowanie rur w 

otulinach. 

c) Stosując przewody z tworzywa sztucznego, ulegającego degradacji pod wpływem  

długotrwałego działania promieni ultrafioletowych, należy wymagać przestrzegania 

odpowiedniego harmonogramu budowy, aby zapewnić, że przewody po ułożeniu 

zostaną niezwłocznie ukryte lub przynajmniej zaizolowane w celu uniknięcia wpływu 

promieniowania słonecznego. 

d) Trasy i sposób mocowania przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi 

należy projektować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum możliwość ich 

uszkodzenia w czasie budowy i w eksploatacji. 

 

7.12.  Zabezpieczenie przed przenoszeniem hałasu 

a) W instalacji centralnego ogrzewania wodnego występują dwie drogi 

przenoszenia hałasu: 

- drogą materiałową, to znaczy przenoszenie dźwięku przez przewody i miejsca ich 

bezpośredniego, sztywnego zetknięcia z konstrukcją budynku, 

- drogą wodną, to znaczy przenoszenie dźwięku przez wodę zawartą w rurach. 

       Obie drogi są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ następuje przenoszenie dźwięku z 

       Przewodów do wody i odwrotnie. 

      Zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewania przewodów z rur stalowych 

cienkościennych, z tworzywa sztucznego lub miedzi ma zasadniczy wpływ na 

obniżenie poziomu hałasu powstającego w instalacji dzięki mniejszej chropowatości, 

powierzchni wewnętrznej przewodów i kształtek, a w przypadku przewodów z rur 

miedzianych dodatkowo dzięki wymaganym ograniczeniom prędkości przepływu ze 

względu na ich erozję. 

c)  Stosowanie uchwytów mocujących z tworzywa sztucznego lub obejm z 

przekładką elastyczną ogranicza przenoszenie drgań drogą materiałową. Podobny 

efekt uzyskuje się poprzez projektowanie przejść rur przez przegrody budowlane w 

tulejach, przy wypełnieniu przestrzeni pomiędzy rurą i tuleją materiałem elastycznym. 

Zastosowane jako izolacja cieplna otuliny ograniczają równocześnie przenoszenie  

hałasu. 

 

7.13.  Izolacja cieplna 

7.13..1 Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny być izolowane tak, aby ich 

straty ciepła miały pomijalny wpływ na bilans cieplny pomieszczeń, przez które są 

poprowadzone. 

 7.13.2 Sposób określania grubości izolacji cieplnej jak również wymagania dla niej 

podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. 

 W przypadku przewodów i armatury w bruzdach ściennych i stropowych, 

rozdzielaczy oraz przyłączy grzejnikowych o długości nie większej niż 8m 

(rozumianej jako łączna długość przewodu zasilającego i powrotnego) grubości warstw 

izolacji cieplnej mogą być mniejsze o połowę. 

      Przy wyborze grubości izolacji cieplnej przewodów o nieznormalizowanych  

średnicach nominalnych należy za podstawę przyjmować średnicę zewnętrzną. 



 

 

 

      Wymagania nie dotyczą przewodów instalacji centralnego ogrzewania w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gdy na zyski ciepła od tych 

przewodów użytkownik może wywierać wpływ za pomocą urządzeń regulacyjnych. 

      Przy materiałach izolacyjnych o innej przewodności cieplnej niż przyjęta, grubości 

warstw izolacyjnych należy przeliczać, stosując uznane metody, np. zawartą w normie 

PN-B-02421. 

 

8.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1 Badanie instalacji 

Czynności wspólne 

1)  Podstawowymi czynnościami dla wszystkich instalacji są sprawdzenie zgodności 

wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami prawa 

budowlanego; 

2)   sprawdzenie zgodności parametrów pracy urządzeń i instalacji z projektem; 

 sprawdzenie czy zamontowane urządzenia posiadają wymagane dopuszczenia, 

sprawdzenie głośności instalacji, 

opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

8.2 Instalacje i urządzenia grzewcze - wymagania wspólne 

8.2.1 Napełnianie wodą 

1) napełnianie i uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno być prowadzone 

zgodnie z ustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczącej napełniania i uruchamiania 

instalacji i sieci; 

2) w czasie napełniania należy w szczególności kontrolować szczelność rurociągów i 

wyposażenia oraz prawidłowość działania urządzeń zabezpieczających, 

odwadniających i odpowietrzających,  

3) przed przystąpieniem do napełniania należy dokonać oględzin obejmujących 

sprawdzenie prawidłowości zamknięcia armatury odcinającej w poszczególnych 

odcinkach instalacji, 

4) napełniać wodą należy: 

a) przy węzłach cieplnych zasilanych wodą z sieci miejskich wodą powrotną (z 

wyjątkiem przypadków, gdy instalacja odbiorcza wykonana jest z rur 

miedzianych), 

b) w pozostałych przypadkach wodą posiadająca parametry określone 

w PN-C-04507:1993. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 

i badania jakości wody, 

c) podłączenie wody pitnej do instalacji wody grzejnej może się odbywać tylko 

poprzez zawór przepływów zwrotnych. 

 

8.2.2 Próby 

 Próby powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziału 11 Badania 

odbiorcze. Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 

wydany w 2002 r. przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

w Warszawie. 

Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badanie 

szczelności urządzeń za pomocą p r ó b  c i ś n i e n i o wych w stanie zimnym oraz w stanie 

gorącym. 

1) Na zimno: 



 

 

 

Parametry i czas próby na zimno powinny być zgodne z tabelami nr 9, 10 i 11 

zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Warunki te zależą od rodzaju materiału, z którego jest 

wykonana instalacja i od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po 

przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 

wykazujący wynik badania.  

W celu wykonania próby wodnej należy: 

- napełnić instalację wodą, po uprzednim jej przepłukaniu, 

- podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego, 

- obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut. 

Jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną, przy czym: 

- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) działka elementarna wynosi  

            0,1 kG/cm2 (0,01 MPa), 

- przy zakresie manometru powyżej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 

MPa),oraz nie stwierdzi się roszenia rur i wydostawania kropli wody na połączeniach, 

szwach i spoinach, wynik próby wodnej należy uznać za dodatni.  

2) Na gorąco: 
Po wykonaniu próby w stanie zimnym trzeba wykonać próby w stanie 

gorącym. W tym celu należy: 
 -  ogrzewać instalację co. do temperatury najwyższej przyjętej w obliczeniach, 
utrzymać ciśnienie przyjęte w obliczeniach i utrzymywać ją przez 72 godziny  
- uruchomić pompę (w instalacji pompowej), następnie należy ochłodzić instalację do 
temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do temperatury jak na początku próby.  

W tym czasie należy sprawdzać szczelność instalacji i jej oprzyrządowania oraz 

urządzeń ogrzewczych. Wodę w instalacji należy tak podgrzewać, aby przyrost 

temperatury nie był wyższy niż 1 °C na minutę i nie większy niż 30 °C na godzinę. 

Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie utrzymania najwyższej 

temperatury nie stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych 

uszkodzeń. 

Wzór protokółu odbioru technicznego-częściowego instalacji grzewczej stanowi 

załącznik nr 8, a odbioru końcowego nr 9. 

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prób szczelności i odbiorze 

technicznym wykonawca wypełnia protokół odbioru instalacji c.o.. 

   Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach właściciela (administratora) 

budynku. 

   Inwestor zgłasza fakt przekazania instalacji c.o. do użytkowania do właściwego 

terenowego urzędu (rejonowego, miejskiego) i przekazuje wypełniony dziennik budowy 

oraz protokół odbioru instalacji. 

 

8.3. Badania wykonania połączeń (rozłącznych i nierozłącznych) rurociągów 

powinny obejmować: 

a) kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek łączonych rurociągów z 

wymaganiami technologii wykonania połączeń określonego typu, 

b) kontrolę wykonania poszczególnych faz połączenia oraz zgodność i kompletność za 

stosowanych akcesoriów do połączenia z wymaganiami szczegółowej instrukcji 

wykonania połączenia, 

c) badania kompletnego połączenia rurociągu powinny być zgodne z wymaganiami 

odpowiednich norm lub szczegółowych instrukcji opracowanych w oparciu o badania 

typu danego połączenia. 

 



 

 

 

8.4. Ocena wyników badań. 

- Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie 

wszystkich wymagań technicznych określonych warunkami technicznymi i innymi 

dokumentami przywołanymi. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy wykonać poprawki lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne badania. Przy 

ponownych badaniach należy zwrócić uwagę, aby poprawa właściwości konkretnego 

elementu (naprawa) nie spowodowała naruszenia innych własności wcześniej ocenionych 

pozytywnie. 

 

9.0 OBMIAR ROBÓT 

9.1 Wewnętrzna instalacja grzewcza 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 

instalacji grzewczych. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 

zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi,  

b) do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur przyłączeniowych do 

grzejników (gałązki), armaturę łączoną na gwint i łączniki  

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 

d) do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń 

e) całkowita długość rurociągu przy próbach instalacji c.o. na gorąco stanowi sumę 

długości rurociągów zasilających i powrotnych w ogrzewaniach wodnych a w 

ogrzewaniach parowych suma długości rurociągów zasilających i kondensacyjnych  

f) pozostałe elementy i urządzenia instalacji c.o. oblicza się w sztukach,  

kompletach lub w jednostkach podanych przy poszczególnych pozycjach 

kosztorysowych 

 

10.0 ODBIÓR ROBÓT 

10.1 Odbiór robót instalacji grzewczej 

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prób szczelności i odbiorze 

technicznym wykonawca wypełnia protokół odbioru instalacji c.o.. 
Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach właściciela (administratora) budynku. 
Inwestor zgłasza fakt przekazania instalacji c.o. do użytkowania do właściwego 

terenowego urzędu (rejonowego, miejskiego) i przekazuje wypełniony dziennik budowy 
oraz protokół odbioru instalacji. 

Po wykonaniu robót montażowych instalacji c.o. należy wykonać badanie 

szczelności urządzeń za pomocą prób ciśnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie 

gorącym. 
W celu wykonania próby wodnej należy: 

- napełnić instalację wodą, po uprzednim jej przepłukaniu, 
- podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego, 
- obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut. 

Jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną, przy czym: 
- przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) działka elementarna wynosi  

            0,1 kG/cm2 (0,01 MPa), 
- przy zakresie manometru powyżej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 

MPa),oraz nie stwierdzi się roszenia rur i wydostawania kropli wody na połączeniach, 
szwach i spoinach, wynik próby wodnej należy uznać za dodatni. 

Po wykonaniu próby w stanie zimnym trzeba wykonać próby w stanie gorącym. 
W tym celu należy: 
 -  ogrzewać instalację co. do temperatury najwyższej przyjętej w obliczeniach, 
-  otrzymać ciśnienie przyjęte w obliczeniach, 



 

 

 

-  uruchomić pompę (w instalacji pompowej), następnie należy ochłodzić instalację do 
temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do temperatury jak na początku próby. 

Wyniki próby należy uznać za dodatnie, jeżeli w czasie utrzymania najwyższej 
temperatury nie stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych odkształceń i innych 
uszkodzeń. 

Wyżej omówione próby przeprowadza się w czasie odbioru technicznego c.o., który 
może być: 
a) częściowy odbiór techniczny tych elementów, które podlegają zakryciu przed 

całkowitym zakończeniem montażu lub odbiór urządzeń o.c. w części budynku, 
b) końcowy odbiór techniczny po zakończeniu montażu, rozruchu i regulacji całej 

instalacji. 

Do przeprowadzenia odbioru technicznego powinny być przygotowane następujące 
dokumenty: 

      -     zatwierdzony projekt instalacji,  
-     protokół wykonania płukania urządzenia c.o., 
-     protokół regulacji c.o., 
-   książeczki spawaczy, o ile wykonywano spawanie przewodów pracujących pod dużym 
ciśnieniem. 

W czasie trwania odbioru należy sprawdzić, czy: 

a) przewody poziome wodne są ułożone ze spadkiem co najmniej 3%o (zaleca się spadek 
5%o) w kierunku kotłowni oraz mają zapewnione odpowietrzenie i odwodnienie; 
odległość przewodów od ściany dla średnicy rur do 40 mm wynosi 3 cm, a odległość 
przewodów od ściany dla średnicy rur od 40 mm — 5 cm; przejścia przez ściany i 
stropy są zmontowane w tulejach, umożliwiających swobodne przesuwanie się rury 
wskutek wydłużenia cieplnego 

e) piony i gałązka — piony są prowadzone w bruzdach o wymiarach 14X14 cm z 
zachowaniem równoległości przewodów, przy odległości 80 mm między nimi (dla 
średnicy do 40 mm); piony z poziomami są łączone za pomocą odsadzek 
zapewniających elastyczność połączenia; gałązki mają spadek 2°/o w kierunku 
grzejnika (zasilająca) i w kierunku pionu (powrotna) dla ogrzewania wodnego; w 
ogrzewaniu parowym spadek wynosi 2% w kierunku od grzejnika do pionu dla gałązki 
pary i kondensatu, 

f) przewody poziome zasalające i powrotne są otulone izolacją ciepłochronną, 
zabezpieczoną przed jej odpadaniem i wykruszaniem i są pomalowane zależnie od 
rodzaju i temperatury czynnika grzejnego, 

g) zabezpieczenie urządzeń c.o. jest zgodne z omówionymi zasadami  

Szczegółowe wymagania i badania techniczne przy odbiorze instalacji c.o. 
określono w normie. 

 

11.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11.1 Wewnętrzna instalacja grzewcza 

Na cenę wykonanej i odebranej instalacji centralnego ogrzewania powinny się 

składać następujące elementy: 

- dostawa materiałów 

- roboty przygotowawcze 

- montaż przewodów instalacji centralnego ogrzewania 

- montaż armatury dla instalacji centralnego ogrzewania 

- badania szczelności instalacji centralnego ogrzewania 

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania 

- próby instalacji centralnego ogrzewania 

 



 

 

 

12.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1 Normy 

PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

PN EN 442-2:1999 - Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań 

PN EN 834:1999 - Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez  

grzejniki - Przyrządy zasilane energią elektryczną 

PN EN 835:1999 - Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez 

grzejniki - Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania 

dyfuzyjnego 

PN EN 10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych 

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i części budynku - Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła - Sposób obliczeń 

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie - 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie - Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach 

PN-B-01421:1990 - Ciepłownictwo - Terminologia 

PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia 

PN-B-01706+A1:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

PN-B-02023:1993 - Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów 

- Słownik 

PN-B-02025:1999 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych 

PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana -  Ochrona przed hałasem  w budynkach - 

Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02370:1969 -  Kubatura budynków - Zasady obliczania 

PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach 

PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego – Wymagania 

PN-B-02414:1999  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – 

Wymagania 

PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania 

PN-B-02416:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych – Wymagania 

PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych –  Badania 

PN-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych –

Wymagania 

PN-B-02421 -  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń 



 

 

 

o kubaturze do 600 m 

PN-B-10400:1964 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym 

– Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-C-04601:1985 - Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania-Wymagania i badania jakości 

wody  

PN-H-74244:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania 

PN-H-83131/01:1990 - Ochrona przed korozją - Malowanie konstrukcji stalowych - 

Ogólne Wytyczne 

PN-H-97053:1979 - Ochrona przed korozją - Pokrycia lakierowe - Wytyczne ogólne  

PN-H-97070:1979 - Rurociągi - Zasady obliczeń strat ciśnienia 

PN-M-75003:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i 

Badania 

PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - 

Wymagania i badania 

PN-M-75010:1990 - Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania 

PN-M-75011:1990 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne 

zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 Mpa - Wymiary przyłączeniowe 

PN-N-08013:1985 - Ergonomia - Środowiska termiczne umiarkowane - Określanie  

 wskaźników PMV, PPD i wymagań dotyczących komfortu termicznego 

PN-ISO 8501-1:1996 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok  

PN-ISO 850l-l/Adl:1998 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Adl)  

PN-90/B-01421 - Ciepłownictwo. Terminologia  

UWAGA:  należy   sprawdzić,    które    z    Polskich   Norm    aktualnie    wprowadzone    

są do obowiązkowego stosowania. 

 

10.2 Przepisy związane  

[1]Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268) 

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 15/99 poz. 140) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.1998 r. 

w sprawie wzoru książki obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia (Dz.U. 

Nr 135/098 poz. 882) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 

Nr 74/99 poz. 836) 

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.08.2000 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, 



 

 

 

świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 

standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 72/00 poz. 845) 

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.10.2000 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem 

(Dz.U. Nr 96/00 poz. 1053) 

[7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.09.1992 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74/92, poz 366) 

[8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4.09.2000 r. w sprawie warunków, jakim 

powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w 

kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji 

Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937) 

[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r. 

[10] Wymagania techniczno - ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech 

Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

„Instal". Warszawa, 1988 r. 

[11] Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. 

Wojciech Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa, 

1992 r. 

[12] Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kołodziejczyk. Arkady. 

Warszawa, 1985 r. 

[13] Pomiary zużycia ciepła w budynkach. Wojciech Kołodziejczyk. Centralny Ośrodek 

Informacji Budownictwa. Warszawa, 1993 r. 

 [14] Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji. 

Warszawa 1994 

[15] Centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda w domach jednorodzinnych. Poradnik. 

Wydanie II. Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w Budownictwie". 

Warszawa 1995 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  




