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2.     DANE OGÓLNE 
 
Obiekt:  Przebudowa komunalnego basenu kąpielowego na   staw kąpielowy                                            

Adres:  Złoty Stok ul.Lelewela   dz. nr 777  obręb Złoty Stok  
Inwestor:  Gmina Złoty Stok Rynek 22 
                  
     2.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
     - Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem,  
     - Aktualnie obowiązujące przepisy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
        2.09.2004.r.   w sprawie: „ Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej 
         I specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych” – Dz. U. Nr 202 poz.  
           2072.  
      - „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” – wydane przez 
         Ośrodek  WdroŜeń Ekonomiczno-organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA Sp. z o.o.” – Warszawa. 

• ST-  B-00.00.00.      -  „ Wymagania ogólne”     wyd. 2003 r. Warszawa, 
• ST-  12.01.01          -   „ Okładziny z płyt G-K”    wyd. 2003 r. Warszawa, 
• ST– kod 45262300 –   „ Betonowanie” Warszawa 2004. 
• ST-  kod 45410000 –  „ Tynkowanie” wyd. 2004 r. Warszawa 

        
 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego miejskiego basenu 
kąpielowego na staw kąpielowy.   
              Opracowanie niniejsze jest dalszym etapem tego przedsięwzięcia  koncentrującym się 
na sprawach technicznych i technologicznych i słuŜyć ma przyjęciu ostatecznej wersji obiektu 
jako całości. 
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                3.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
    3.1  WYMAGANIA OGÓLNE 
[dot. wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych] 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych      
  
3.2.  PRZEDMIOT ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST  
 
3.3.   ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót   
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót,  które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia. 
3.4.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) będących przedmiotem następujących specyfikacji: 

� Przebudowa niecki istniejącego basenu ,budowa budynku socjalnego (zaplecze basenu)  
  

 
       ROBOTY BUDOWLANE W CZĘŚCI OBIEKTÓW - CPV 45215100 - 8               
       Roboty betonowe – podłoŜa                                        - kod CPV 45262350                      
       Roboty izolacyjne – przeciwwilgociowe                       - kod CPV 45320000     
                                                   - termiczna                       - kod CPV 45323000                      
       Roboty murowe                                                            - kod CPV 45262500    
       MontaŜ konstrukcji dachowej                                       - kod  CPV 45275000   
       Pokrycia dachowe obróbki blacharskie                       - kod CPV 45261300                      
 
 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE - kod CPV 45400000-1,                      
       Tynki wewnętrzne i zewnętrzne                 - kod CPV 45410000                    
       Roboty malarskie wewnętrzne                   - kod CPV 45442100    
       Posadzki                                                    - kod CPV 45432100                                               
       Stolarka drzwiowa (drewniana )                -  kod CPV 45421134                    
       Stolarka okienna PCV                               -  kod CPV 45421125                     
          
                                                               
 INSTALACJE SANITARNE                       – kod CPV 45330000                   
   Instalacja wodociągowo - kanalizacyjna     – kod CPV 45330000                     
   Instalacje elektryczne wewnętrzne  -             kod CPV 4531oooo  
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3.5.  PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
          Ilekroć w ST jest mowa o określeniu , pojęciu lub określeniu nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych: 
aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,             

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone  ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych  oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru   
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ             
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane              
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót  lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego             
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika  Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego.  Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego  obiektu. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i  
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy  europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami   działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem  
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podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji   
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej 
poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych,  
w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty  
budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty  
budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony 
przez zamawiającego.  
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub 
rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie 
jakości,  
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.  
 
Zawierają one takŜe reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych,  
warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak teŜ technik i metod budowy 
oraz 
wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający moŜe postanowić, 
drogą  
przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i 
odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty; 
 
„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 
 

 

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub 
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
 „europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu  
do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
uŜyciu  
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŜycia. 
 
 „istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych  
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 

 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.  

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151 /2003, stosowanie kodów CPV do 
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało  się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

  Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV  
  począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego,upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
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w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

          3.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
             Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

• Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
                -  dostarczoną przez Zamawiającego, 
                -  sporządzoną przez Wykonawcę. 

• Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności 
podane na rysunku wielkości liczbowe 4   wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali 
rysunków.   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją  projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 
będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją  projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie  materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie  na koszt wykonawcy. 

• Zabezpieczenie terenu budowy 
         Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.     Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest   włączony w cenę umowną. 

                                Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

        W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
     -  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
     -  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm         

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać    
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uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia,  
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

        Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
     -  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,-  środki 
ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

    zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 

• Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi   przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych   i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel   wykonawcy. 

• Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.   
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

• Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

• Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

• Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
       Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji       
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni        odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia  robót .np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U.z 
dn.19.03.2003 r.Nr 47, poz. 401)  oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r.w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
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1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,   
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
       4.   MATERIAŁY 

� Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
       Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań   laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.   Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu  
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST   
w czasie postępu robót.  Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach   Technicznych (SST). 

� Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
       Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów  z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.  Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych        
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,        
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba  
Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  na danym 
obszarze. 

� Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
       Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

� Przechowywanie i składowanie materiałów 
       Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne  do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość  do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.   Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

� Wariantowe stosowanie materiałów 
      Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.   Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
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 5.   SPRZĘT 
      Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje       
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być  
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie  sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  JeŜeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze   
wyboru i uzyska  jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora  nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 

          6. TRANSPORT 

� Ogólne wymagania dotyczące transportu 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym  w umowie. 

� Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
      Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych.   
      Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego       
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.   Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane ego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

            7.  WYKONANIE ROBÓT 
       Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów  

• konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).    

       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją  projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora  nadzoru. 

    -  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych   na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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   -  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu   i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

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

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

 

     8.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
� Program zapewnienia jakości 

      Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

� Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 -  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 -  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 -  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 -  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 -  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów  robót, 
 -  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 -  wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 -  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 
    wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
    sposób i formę przekazywania  tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
 -  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
    wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
   sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i  
    wykonywania poszczególnych elementów robót. 

� Zasady kontroli jakości robót 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.       
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,       
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji  projektowej i SST.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych   
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 
będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor  nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero  wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona      zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

� Pobieranie próbek 
     Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek,      opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym      prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych  materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną   przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.   Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez      Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

� Badania i pomiary 
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować  
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,  
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

� Raporty z badań 
      Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak        najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według   dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.      

� Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
      Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania       kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do 
umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony   
Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
      Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy   są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych  
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek   
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

� Certyfikaty i deklaracje 
       Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadają  
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
       Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono  Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi SST.  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda ich   partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
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      9.  DOKUMENTY BUDOWY 
� Dziennik budowy 

        Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
       Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
   •  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
   •  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
   •  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
   •  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
   •  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
   •  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
   •  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
   •  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych       odbiorów robót, 
   •  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
   •  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom       lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
   •  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
   •  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
      wykonywania robót, 
   •  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
   •  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań  
      z podaniem kto je przeprowadzał, 
   •  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne 
istotne  
      informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

� KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

� Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

� Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

� Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
formie przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane   do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

        10.  OBMIAR ROBÓT 
� Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

� Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 
KNR -ach  oraz KNNR- ach. 
           Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji  projektowej i przedmiarze robót. 

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

� Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności  wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 
              11. ODBIÓR ROBÓT 

� Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,) odbiorowi 
częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
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f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

� Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym  
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

� Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

� Odbiór ostateczny (końcowy) 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz     

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające  lub zamienne), 
3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu  i zanikających, 
4.. protokoły odbiorów częściowych, 
5.   recepty i ustalenia technologiczne, 
6.  dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
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7.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem     zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej,      energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót  właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

Odbiór po upływie okresu  rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych  z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej   obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 

        12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

� Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty  w SST i w dokumentacji projektowej. 
     Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych  ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

• Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

       Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
-   opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami              
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu    Insp.    
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu  robót, 
 -  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa    ruchu, 
 -  opłaty/dzierŜawy terenu, 
 -  przygotowanie terenu, 
 -  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań 
             i drenaŜu, 
         -   tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 - Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
         -   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych,    poziomych, barier i świateł, 
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         -   utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 - Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
         -   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
         -   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

      -  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi            
Zamawiający. 

 
         PRZEPISY ZWIĄZANE 

   Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 
1118 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze techn. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
   Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia            
Polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich 
aprobat  technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209,  poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

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

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji          
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia          (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. – w sprawie projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym   (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie  w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia  zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198,  poz. 2042). 

 
   Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, 
V)   Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej,   Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek   Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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    13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  BUDYNKU 
                                           SOCJALNEGO 
 
 
 13.1.     ROBOTY BUDOWLANE    - kod CPV 45215100  
  

  
• ROBOTY ZIEMNE                     – kod CPV 45111200  

 
A) Wykop pod ławy fundamentowe – mechaniczny koparką 0,25 m 3 o głębokości do 1,0 m  

 
• ROBOTY MUROWE                   - KOD CPV 45262500  , 

   
A) Wykonanie ścian zewnętrznych z bloczków Ytong  gr.  24 cm na zaprawie klejowej  
B)  Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z bloczków , dostarczenie i obsadzenie 

nadproŜy typu L 

     D) Wykonanie ścianek działowych o grubości 12cm z płytek z betonu komórkowego o  

          długości 59cm na zaprawie klejowej   
E) Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
      do ościeŜy lub powierzchni ścian  
F )  Wymurowanie przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych 19x19 cm  

 
• MONTAś DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ - KOD  CPV 45275000  

 
A) MontaŜ elementów drewnianych ze skręceniem , wykonaniem poduszek betonowych i 

zakotwieniem w ścianach 
 

• POKRYCIA DACHOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE      - KOD CPV 45261300                    
 

A) Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - z blachy ocynkowanej – 
obróbki   blacharskie  styku płyt dachowych z murami. Obróbka świetlika 

B)  MontaŜ rynien dachowych i rur spustowych 
C)  Krycie dachu gontem papowym czerwonym 

 
         13.1.1.  ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE   -  CPV 45400000                   
  

• TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE                   - KOD CPV 45410000   
 

A) MontaŜ płyt gipsowo-kartonowych gr 12.5 mm na stropach 
B) Tynki cem-wap kat III na  ścianach murowanych   
C) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20cm na zaprawie 
      klejowej   
D) Obsadzenie kratek wentylacyjnych (14x20cm) w ścianach z cegieł       

 
• ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE                   - KOD CPV 45442100   

A) Podkład z preparatu CAPA GRUND pod szpachlowanie gipsowe  
B) Malowanie farbą emulsyjną podłoŜy gipsowych   
C) Malowanie farbą olejną stolarki okiennej 
D) Malowanie olejne rur  instalacyjnych 

 
• POSADZKI GRESOWE Z IZOLACJĄ         - KOD CPV 45432100    

     A) Podkłady murarskie pod posadzki , podkłady betonowe pod  posadzki beton B-10 
B) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome, pierwsza warstwa , izolacje 

przeciwwilgociowe z folii zgrzewalnej,  warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grub.10 
mm  
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C) UłoŜenie płytek 30x30cm - płyty gres , cokoliki płytkowe z płytek gres (z przecinaniem 
płytek) 20x20cm ,     

 
• STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA       -  KOD CPV 45421134                    

A) MontaŜ    okien    drewnianych    zespolonych,    zespolonych    wzmocnionych     i 
jednoramowych fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0m2   

B)  Okna otwierane o powierzchni powyŜej 2,0m2 PCW otwierano-uchylne szklone 
szkłem termoizolacyjnym - typ 03 (obmiar - 2,56m2) 

C)  MontaŜ drzwi: PCW dwuskrzydłowe (D-l) szklone szkłem bezpiecznym , przymykowe  
jednoskrzydłowe (D-3) szklone szkłem bezp. zewnętrzne i wewnętrzne 

G) MontaŜ skrzydeł drzwiowych: zewnętrznych wykończonych pełnych (drzwi D-4) 
wewnętrznych pełnych z płyty MDF (D-5, i D-6,) 

H) Obsadzenie podokienników z płyty MDF grub. 4cm   
 
                                                                
13.2.   INSTALACJE SANITARNE                       – kod CPV 45330000                   
 

• INSTALACJA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA     – KOD CPV 45330000                     
              A) Rurociągi miedziane o śr. 15 do 35 mm 
              B) Wykonanie podejść do zaworów czerpalnych i baterii 
   C) MontaŜ zaworów przelotowych i zwrotnych 
             E) Rurociągi PCW 160,110, 75 i 50 mm na ścianach i w wykopach 
    F) MontaŜ urządzeń sanitarnych 
  G) MontaŜ wpustów podłogowych  
  

 
 13.3.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ( KOD CPV 4531OOOO-3 ) 
 

A) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2 układane w gotowych bruzdach 
- układane w ciągach wielokrotnych - przewód YDYp 3x2,5mm2   

B) Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m - kabel YAKY 4x25mm2, o masie do 2,0 kg/m YAKY 
5xl6mm2  

C) Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków 
plastykowych  wykonanie ślepych otworów podłoŜu ceglanym  

D) MontaŜ puszek instalacyjnych podtynkowych podwójnych d-60mm 
E) Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane  
      bezśrubowo   o 4 wylotach   

       F) Wyłącznik 1-bieg. p/t WPt-lL przełącznik świecznikowy n.f 502 gniazda instalacyjne 
               wtyczkowe   
      G) Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - VISTOP  

  H) Oprawy oświetleniowe przykręcane - Ŝarowa WOS-100, zawieszane Ŝarowa  
       OZ.210     zawieszane - świetlówkowa do 2x40W   oprawa świetlówkowa   w   suficie   
           kasetonowym  4x20W  oprawa   awaryjna świetlówkowa do 2x40W  

R) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektr. - obwód 1-fazowy  badania  i pomiar  
     instalacji uziemiającej,  instalaci piorunochronnej,  instalacji  skuteczności  
zerowania,     sprawdzenie   samoczynnego   wyłączania   zasilania  sprawdzenie i 
pomiar 3-fazowego obwodu elektr. niskiego napięcia 

 

 
 
          14.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
   
 
  14.1. ROBOTY ZIEMNE  – kod CPV 45111200 
           
Roboty te powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego połoŜenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. JeŜeli teren, na 
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którym wykonywane są roboty ziemne nie moŜe być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
zapewnić jego stały dozór. Przed rozpoczęciem robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 
kierownik budowy zobowiązany jest do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą one być 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik 
budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie znajdują się te instalacje. W 
razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalagi naleŜy bezzwłocznie przerwać pracę i ustalić z 
zarządcą dalszy sposób wykonywania robót. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku l w nocy ustawić balustrady składające się z deski 
krawęŜnikowej (0,15m) i poręczy ochronnej (l,Im) w odległości nie mniejszej niŜ Im od krawędzi 
wykopu. Dodatkowo balustrady powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 
NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, 
wykop naleŜy szczelnie przykryć w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do niego. Jeśli wykop jest 
przykryty zamiast balustrad moŜemy stosować liny lub taśmy tworzyw sztucznych, umieszczone 
na wysokości l, Im i w odległości Im od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych 
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości Im w 
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu. Przy wykonywaniu robót ziemnych koparką w terenie naleŜy 
wyznaczyć strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Ściany wykopu nie mogą być 
podkopywane; powstałe nawisy, jak równieŜ odsłonięte głazy narzutowe, resztki budowli, 
fragmenty nawierzchni dróg, itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się do wykopu, naleŜy 
bezzwłocznie usunąć. Sposób zabezpieczenia ścian wykopu głębszego od Im naleŜy ustalić w 
zaleŜności od: 

• Rodzaju gruntu 
• . Głębokości wykopu 
• Wymiarów wykopu w planie 
• Przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciąŜeń 
• Czasu trwania wykopu 
• Warunków miejscowych 
• Kalkulacji kosztów 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane 
następujące wymagania: 

• Górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co 
najmniej na lOcm w celu ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów i na wysokość 15cm ponad teren, w przypadku występowania 
dodatkowo moŜliwości zalania wykopu wodami opadowymi 

• Rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemoŜliwiający ich spadnięcie 
• W kaŜdej fazie robót pracownicy powinni się znajdować w obudowanej części 

wykopu 
• W razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku naleŜy w pionie 

zbudować pomosty 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w kaŜdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu 
i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego 
zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. Ukopany grunt powinien być niezwłocznie 
przetransportowany do miejsca przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania 
wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie wykopanego gruntu bezpośrednio przy wykopie jest 
dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego.   Przy tym  obudowa wykopu  powinna  
przenieść  napór spowodowany obciąŜeniem terenu odłoŜonym gruntem. Zasypywanie wykopów 
wykonać warstwami, które po ułoŜeniu powinny być zagęszczone. Grubość zagęszczonej 
warstwy nie powinna być większa od 15cm przy zagęszczeniu ręcznym lub 30cm przy 
zagęszczeniu mechanicznym. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493     Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
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5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050    Roboty ziemne budowlane.  Wymagania  w zakresie wykonywania  i  

badania        przy odbiorze. 

1.1. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 

    14.2.   ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONOWE 

(Betonowanie - kod CPV 45262300, przygotowanie i montaŜ zbrojenia - kod 

CPV 45262310, betonowanie konstrukcji - kod CPY45262311, 

betonowanie bez zbrojenia - kod CPV 45262350) 

        Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a  klasy i gatunki stali winny być  zgodne z dokumentacją projektową. Pręty przed 
ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu  i  
błota.  Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.stal naraŜoną na choćby 
chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i 
zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem 
ciepłej wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Prostowanie prętów dopuszcza się wykonać za pomocą kluczy, 
młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 
mm. Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu 
mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. Minimalne 
średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim 
połoŜyć spoinę, wynosi lOd dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty 0 średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna 
średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków 1 odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Układ 
zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą 
co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 
zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego powinna 
wynosić co najmniej:  

� 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

� 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

� 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

� 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

� 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w 
dokumentacji projektowej. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, 
zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy l 
mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach wiek szych naleŜy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć 
wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na 
przemian. Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   moŜe   nastąpić   na   podstawie   dostarczonego   
przez   Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość   wykonania   wszystkich   robót   zanikających,   między   innymi   wykonania   
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość   rozmieszczenia   i   niezmienność   kształtu   elementów   wbudowanych   w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

    Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. 

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
       Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-r8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-r30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
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- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-5-0,5 m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak,aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilŜenie wodą. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20sC, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułoŜonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w 
nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. Betonowanie 
konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5§C, W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20st.C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna 
być wyŜsza niŜ 35st.C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego 
deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. Bezpośrednio   po   
zakończeniu   betonowania   zaleca   się   przykrycie   powierzchni   betonu   lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5st.C naleŜy nie później 
niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i pro-
wadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).Przy 
temperaturze otoczenia +15st.C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia  powierzchni betonowych  konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań  naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju 
nośnego, podpór) naleŜy wykonać według projektu technologicznego deskowania, 
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań 
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powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciąŜenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę 
na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 
poprzecznie. StaŜowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w 
konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 

  

3. SPRZĘT 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  uŜytego podczas prac budowlanych na budowie 
podano  w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3.   Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który  nie spowoduje   niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.   Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien   odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, programie   zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru.   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów    ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów    technicznych. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.   Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia    spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
      •   Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

•   Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT  

  Ogólne wymagania dotyczące transportu uŜytego podczas prac budowlanych na budowie 
podano   w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 4.   Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania jedynie takiego transportu, który  nie spowoduje    niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.   Transport uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać    pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, programie zapewnienia jakości    lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru.   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów    ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów    technicznych. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem.  Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy   Belki kratownicowe mogą być przewoŜone, gdy wytrzymałość na ściskanie 
betonu    w stopce będzie nie mniejsza niŜ 14 MPa. Na środkach transportu belki powinny być 
układane   stopką betonową do dołu i równolegle do kierunku jazdy.    Wykonawca przedstawi 
InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty montaŜowe.  Transport    powinien odbywać się 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zalecenia ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt.5.oraz SST kod 45262300 -„Betonowanie”, kod 45262311 – Betonowanie 
konstrukcji. 

Wykonawca przedstaw Inspektorowi nadzoru do akceptacji plan BIOZ,  projekt organizacji  
i harmonogramy robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty 
budowlane. 
    Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

potwierdzonego   wpisem do dziennika budowy. 
    Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
      o śred. nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi    w 
płaszczyźnie poziomej, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławą na głęb. 5-8 cm  

            w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s.,  
            po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsce zagłębienia buławy powinno być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest  promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5m, 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą ) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

• zasięg wibratorów przyczepnych wynosi od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0    
do 1,5 m w kierunku długości elementu, rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie   tak, aby nie powstawały martwe pola, 

• Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem.  

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana oraz zwilŜona wodą.   

• PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W 
przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie   
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym   
stwardnieniu betonu.  

• JeŜeli temp. powietrza jest wyŜsza niŜ 20 °C, czas trwania przerwy nie powinien   
przekraczać 2 godziny. 

• Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowań, zbrojenia  i 
poprzednio ułoŜonego betonu. 

• Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy  
zabezpieczyć miejsca robót za pomocą mat lub folii. 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi              wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowanie wody z betonu 
i chroniącymi beton    przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temp. otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od 
zakończenia  betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej   przez 7 dni ( przez polewanie wodą co najmniej 3x na dobę).  

• Przy temp. otoczenia powyŜej 15ºC naleŜy polewać w ciągu 3 dni co 3 godziny w dzień  
i co najmniej 1x w nocy, a następne dni co najmniej 3x na dobę. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250. 

 Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
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- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260. 

  Ponadto: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokum. 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.           

•    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu                    
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych                           
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                      
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione        
przez Wykonawcę na własny koszt. 

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

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

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  

„Wymagania  ogólne” pkt. 6 oraz ST 45262300 – Betonowanie. pkt. 6 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie  nie mniejszej niŜ: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie  
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki 
trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie po 28 dniach zgodnie 
z normą PN-B-06250. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych  zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 

 

6.2.  Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 
według 

Termin lub częstość  
badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu 

– czasu wiązania 
– stałość objętości 
– obecności grudek 
– wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3 

j.w. 

PN-EN 196-6 

Bezpośrednio przed uŜyciem 
kaŜdej dostarczonej partii 
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PN-EN 196-1 

j.w. 2) Badanie 
kruszywa 

– składu ziarnowego 
– kształtu ziaren 
– zawartości pyłów 
– zawartości 

zanieczyszczeń 
– wilgotności 

 

PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 

PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 

 

PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót  
i w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków  
i domieszek 

PN-B-06240  
i Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty  
i 2 razy na zmianę roboczą 

j.w. Zawartość 
powietrza 

j.w. j.w. 

Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie na 
próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu kaŜdej partii betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie – badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 

PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy  
w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. 5) Przepuszczalność 
wody 

j.w. j.w. 

 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, 
wody,   oraz kruszyw  i innych materiałów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych   badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.   Po sprawdzeniu elementów stropu 
przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych w punkcie 5.1.   po zabetonowaniu naleŜy 
sprawdzić: 
    -   wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu, 

    -   poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy. 

  Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie   z dokumentacją i SST. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
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  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne”  pkt. 8 oraz w ST 45262300 Betonowanie. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

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

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów,  wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,  

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

       Normy: 
PN-B-01801   Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
PN-B-06250   Beton zwykły, 
PN-B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu, 
PN-B-06714/00 Kruszywa. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne  
                              i projektowanie. 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN – H – 93220 : 2006 Nowy gat. stali zbrojeniowej B500SP ( stal o klasie – C). 
 
Inne: 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 

• 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
• 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych. 
Warunki wykonania i odbiorów robót budowlanych. 
 

14.3. ŚCIANY DZIAŁOWE I OBUDOWY Z PŁYT G – K  kod – CPV 45410000-4 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania  
 i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych)   
1.2. Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające  
na celu wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, 
jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 
Okładziny objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego elementu  
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających  
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
„Prawa” strona płyty gipsowo - kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do  
wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk  
z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenie kartonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej  
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 

• roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

• Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, 
• procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „ jak, kiedy, gdzie i kto” ? 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona 
przez normy,  aprobaty techniczne i instrukcje. 

• Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane  
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych  
w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót podane w ST B- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2.    MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje 
moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
      norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca przystępując do wykonania w/w robót powinien zabezpieczyć budowę w n/w 
materiały: 

• płyty G-KI wodoodporne gub. 12,5 mm, 
• płyty G-K zwykłe gr. 12,5 mm, 
• Gips szpachlowy, 
• Kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 
• Kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 
• Systemowe kabiny sanitarne o wys. 210 cm, z drzwiami 90/200 np. Eltete HPL 24, 
• Wełna mineralna gr. 5 cm, 10,0 cm 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-
79405-wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych; 
3.   SPRZĘT  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu uŜytego podczas prac budowlanych na budowie 
podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3  oraz ST B-
12.01.01 .„Okładziny z płyt G-K” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie  
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępując do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością  

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

Wykonawca przystępując do w/w robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 

• Wyciąg elektryczny 
• Elektronarzędzia 

4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach  
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety naleŜy 
składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym,  a zarazem 
płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości,  
nakładanych jeden na drugi. 
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o 
grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się 
w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego  o udźwigu co najmniej 2000 kg 
lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne”  pkt.5. 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi ( Inspektorowi nadzoru) do akceptacji: 
 1. Projekt Zagospodarowania Placu Budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej 

 2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( PLAN BIOZ).  
 3. Projekt Organizacji Budowy.  
 4. Projekt technologii i Organizacji MontaŜu ( dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  
     konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie ) uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich  będą one wykonywane. 

       Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej  i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu  robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na  własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
1. Ściany działowe kondygnacji nadziemnych z płyt gipsowo-kartonowych: 
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a) wszystkie ściany obustronnie obłoŜone pojedynczą płytą gipsowo-kartonową zwykłą  
     (dla pom. suchych), lub wodoodporną (dla pomieszczeń mokrych) o grubości 1,25 cm 
b) konstrukcja nośna ścian z kształtowników stalowych o szerokości 100 mm,   dla ścian o 

grubości 12,5 , 7,5 cm i 20,5 cm – pojedyncze; 
c) wszystkie obrzeŜa otworów drzwiowych naleŜy wzmacniać podwójnymi profilami   

nośnymi kotwionymi w posadzce (warstwie podkładowej) i stropie; 
d) wewnątrz ścian wykonać izolację akustyczną – płyty z wełny mineralnej   o grubości 5 

lub 10 cm; 
e) w miejscach montaŜu urządzeń i wyposaŜenia technologicznego mocowanego  do 

ścianek działowych wykonać dodatkowe wzmocnienia poziome z profili nośnych    
stalowych; 

f) przed pełnym opłytowaniem ścian naleŜy wykonać wszystkie instalacje prowadzone  w 
grubości ściany. 

  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt 6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, 
wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań 
zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinna 
wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz PN-B-06250. 

Przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinien być zgodny z normą PN-B-79405 
”Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.  Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i 
przedstawienie do zaakceptowania przez  Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
i SST. 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

• Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  

      z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 

– równość powierzchni płyt, 
– naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

• Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane  
      do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego  wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne 
z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST  dały pozytywne wyniki.  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.  
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoŜa, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
e. wichrowatość powierzchni. 
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ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych 
załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
naleŜy przeprowadzać  za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach)  łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.  
 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli. 

 

Odchylenie 
powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny  
i odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od 
kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większa niŜ 2 mm 
i w liczbie nie 
większej niŜ 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o długości 
2 mb 

nie większe niŜ 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 mm wysokości oraz 
nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niŜ 2 mm na 
1 mb i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niŜ 
2 mm 

 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych części robót. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych  dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405        Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 
PN-B-32250        Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO          (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemów zapewnienia  
                            Jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
 
Informator – Poradnik „ Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wyd. IV 
                    - Kraków 1996 r. 
Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFRAGE – Nida Gips – wyd. 2002 r. 
 
 
             14.4.     STOLARKA DRZWIOWA  (drewniana) – kod CPV 45421134 – 2. 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót stolarki drzwiowej . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające  
na celu wykonanie montaŜu bram, stolarki drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 

• drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane wg. zestawienia      
• parapety drewniane z drewna   

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00. 
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
      norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora  nadzoru. 

          Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. Pozostałe 
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materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  Technicznych 
(SST). 
Wykonawca przystępując do wykonania w/w robót powinien zabezpieczyć budowę   w n/w 
materiały: 

   stolarka okienno - drzwiowa drewniana wewn. – wg. zestawienia na  rys. A 6 
      •     Zestaw okienny drewniany Z 5; szklenie szkłem bezpiecznym białym przeziernym, 
      •  Zestaw okienno – drzwiowy drewniany Z 6; szklenie szkłem bezpiecznym, białym 
przeziernym,   stolarka drzwiowa drewniana   

• drzwi drewniane dwuskrzydłowe Dw5 przeszklone szkłem bezpiecznym przeziernym, 
• drzwi drewniane płyciowe Dw7 przeszklone szkłem bezpiecznym przeziernym, 
• drzwi drewniane pełne płycinowe Dw 10, 
• drzwi drewniane Dw 12, 
• drzwi drewniane Dw 12a, wyposaŜyć w pochwyt aluminiowy,. 
• drzwi drewniane Dw 13; Dw 14, przeszklone szkłem bezpiecznym przeziernym. 
• drzwi drewniane zewn. Dz 3, przeszklone szkłem bezpiecznym białym przeziernym, 

 ZESTAWIENIE OKIEN   
• okno drewniane  O 4,  otwierane szklone szkłem białym przeziernym, 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu uŜytego podczas prac budowlanych na budowie podano  
w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
4.  TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu uŜytego podczas prac budowlanych 
na budowie podano  w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego transportu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Transport uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać   
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub  
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępując do wykonania w/w robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z właściwego transportu do danej roboty. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt.5. Warszawa 2003 r. oraz naleŜy przeestrzegać Instrukcji wydanych 
przez producentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez  Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Wykonawca przedstawi InŜynierowi ( Inspektorowi nadzoru) do akceptacji: 
 1. Projekt Zagospodarowania Placu Budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej 
 2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( PLAN BIOZ).  
 3. Projekt Organizacji Budowy.  
 4. Projekt technologii i Organizacji MontaŜu ( dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  
     konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie ) uwzględniający wszystkie warunki, w 

jakich      będą one wykonywane. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
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projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
ponosi Wykonawca. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne”  
pkt. 6.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki  
drzwiowej,  PN-72/B-10180 dla  robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów 
• Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz 

z elementów dostarczonych do odwzorowania, 
• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcji, 
• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  
wykonanie  robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasad odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne”  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-B-10085:2001                     Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180                         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000                          Okucia budowlane. Podział. 
PN-78/B13050                          Szkło płaskie walcowane. 
PN-B-30150:97                         Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002                     Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe    
                                                  Nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
PN-C-81607:1998                     Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
                                                  Kompolimeryzowane styrenowane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1(PR5)84. 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
 
 
                   14.5.   STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (PVC) – kod CPV 45421125 – 6. 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót stolarki okiennej i drzwiowej   
1.2. Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające  
na celu wykonanie montaŜu bram, stolarki drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
      norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone PolskimiNormami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu uŜytego podczas prac budowlanych na budowie podano  
w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu uŜytego podczas prac budowlanych na budowie podano 
 w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego transportu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Transport uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Wykonawca przystępując do wykonania w/w robót 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania  z następującego transportu: 

• Środek transportowy, 
• Samochód dostawczy 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne”  pkt.5. Warszawa 2003 r. oraz naleŜy przestrzegać Instrukcji wydanych przez 
producentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
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nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST,  a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

• Przygotowanie ościeŜy. 

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜy lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜy, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną naleŜy zamocować 
w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość w nadproŜu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyŜej 200 100 po 2 po 3 
 

 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym  

(ftalowym). 

 
OSADZANIE I USZCZELNIANIE OKIEN 

• Osadzanie stolarki okiennej 
-  W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.     
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 

     -  Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
     -  Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

 -  Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wys. okna,  
              nie więcej niŜ 3 mm. 

• Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeŜe a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego   celu świadectwem ITB.  

• Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla    zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

• Osadzanie stolarki drzwiowej 

-  Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych, 
     -  OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu.  
     -  OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
     -  Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym         
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
     -  Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
     -  Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie 
         i poziomie; w wypadku bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów  
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      -  Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
         Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeŜnicą –1 –1 

 
• Powłoki malarskie 

      -  Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
      -  Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
      -  Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji  

   szkodliwych dla zdrowia. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)„Wymagania ogólne”  
pkt. 6.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki  
drzwiowej i okiennej  PN-72/B-10180 dla  robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów 
• Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz 

z elementów dostarczonych do odwzorowania, 
• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcji, 
• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące     
 wykonanie  robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-
01)„Wymagania ogólne” pkt. 8.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-
88/B-10085 dla stolarki drzwiowej,  PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów 
• Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elem. dostarczonych do  
       odwzorowania, 
• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcji, 
• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
 wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

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

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i  SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Podstawę do odbioru w/w robót powinny 
stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5 – nawiewniki szczelinowe 
PN-B-10085:2001                     Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180                         Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000                                 Okucia budowlane. Podział. 
PN-78/B13050                          Szkło płaskie walcowane. 
PN-B-30150:97                        Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002                     Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe    
                                                  Nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
PN-C-81607:1998                      Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
                                                  Kompolimeryzowane styrenowane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1(PR5)84. 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000.  
Instrukcje producentów. 

14.6.  TYNKOWANIE   (KOD   45410000).   WYKONANIE   TYNKÓW   ZWYKŁYCH   
WEWNĘTRZNYCH    I ZEWNĘTRZNYCH (KOD CPV 45411000) 
 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

-    Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w  

     ciągu    doby  nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
- Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu  pierwszych dwóch 

dni  przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
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- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj.w ciągu l tygodnia, zwilŜane wodą. PodłoŜa tynków zwykłych powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

          Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć  

Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania  tynków zwykłych jedno-  i  
wielowarstwowych  powinny  być zgodne  z  danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju 
podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe 
kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź naleŜy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do 
wykonania  tynków  naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne:  tynków  
nienaraŜonych  na -zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 

PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia  

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  

Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Cześć B - Roboty wykończeniowe, zeszyt  „Tynki", wydanie UB - 2003 rok. 

 14.7. UŁOśENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I ŚCIANACH ( KOD 
CPV 45430000 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych 
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) 'Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych 
niŜ +5st.C i  temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
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3) Wykonane   wykładziny   i   okładziny   naleŜy  w   ciągu   pierwszych   dwóch   dni  
chronić   przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

             PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady 
betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy 
cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłoŜem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

                    Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i 
ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, 
spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku 
powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m , a maks. długość boku nie 
większa niŜ 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe 
niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów 
wykładzin. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym przez 
inspektora nadzoru Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć 
skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 
rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki")   
samopoziomujące   wykonuje   się   z   gotowych   fabrycznie sporządzonych mieszanek 
ściśle według instrukcji producenta. Przed 'przystąpieniem do zasadniczych robót 
wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i 
szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne  powinny   mieć jednakową  szerokość  większą  niŜ   połowa   płytki.   
Szczególnie  starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór 
Kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika 
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejąca nakłada się na podłoŜe 
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować 
następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek:  

                  -        50 x 50 mm -        3 mm 
- 100 x 100 mm -        4 mm 
- 150 x 150 mm -        6 mm 
- 200 x 200 mm         -        6 mm 
- 250 x 250 mm -        8 mm 
- 300 x 300 mm -        10 mm 

                  -      400 x 400 mm -       12 mm. 

             Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około l m   
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 
klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 
6-8 mm. Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego naroŜnika. Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około l 
cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
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Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek 
układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. 
MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie 
przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) 
dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm -  około 2 mm 
- od 100 do 200 mm -  około 3 mm 
- od 200 do 600 mm -  około 4 mm 
- powyŜej 600 mm    -  około 5-20 mm. 

                  Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego 
nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŜy takŜe 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się 
cokoły. Szczegóły cokołu uzgodnić z inspektorem nadzoru. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do 
spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania 
zaleca się sprawdzić czv pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy 
to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe płytki. PodłoŜem pod 
okładziny ceramiczne na ścianach mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 

               Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoŜa. PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek 
środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny 
między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien 
być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z 
elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki 
M4-M7. W przypadku podłóŜ nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta).W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno 
spełniać następujące wymagania:  

- powierzchnia czysta,  niepyląca,  bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych  
powłok malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie -moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niŜ 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na l m. 

        Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M 4. Przed przystąpieniem do 
zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
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narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i 
przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 
skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy 
zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć 
poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 
przygotowuje się (zgodnie z Instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 
zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą 
nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna 
być rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy 
zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano 
wyŜej. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około l m   
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, 
jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma 
być docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 
„mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 
spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania". Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zalecane szerokości 
spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano wyŜej. Przed całkowitym stwardnieniem kleju 
ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. W trakcie 
układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są 
powierzchnią licową naklejane na papier przez co moŜliwe jest klejenie nie pojedynczej 
płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. 
słupów) naleŜy uŜywać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji 
klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania moŜna 
przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas powinien 
być określony przez producenta.  

          PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 
PN-EN 188:1998 - Płytki l płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A m. 
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  -   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 -  Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczanie   wymiarów   i   sprawdzanie   

jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 - Płytki  i  płyty ceramiczne. Oznaczenie  nasiąkliwości  wodnej,   porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły                                             
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą                                             
Pomiaru  współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie                                       
Płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni                                              
Płytek szkliwionych.. 
PN-EN 101:1994 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek. Definiq'e i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 - Kleje   do   płytek.   Oznaczenie   odkształcenia   poprzecznego   dla    klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
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PN-EN 13888:2003 - Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 -  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U)    Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Inne dokumenty i instrukcje 

-    Specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru  robót budowlanych-Wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB   Promocja - 2003 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 1990 
rok. 

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 

          14.8.       ROBOTY MALARSKIE ( KOD CPV 45442100-8 ) 
           Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz 
budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
• całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych,   tj.   wodociągowych,   kanalizacyjnych,   centralnego 

ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 
lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montaŜu, 

• ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 
 

Lp.- Rodzaj farby 

Największa 
wilgotność 
podłoŜa, w % 
masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

PodłoŜe z betonu 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate 
miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 
aprobaty techniczne. Wilgotność podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy wyŜej. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
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Tynki zwykłe 

1) Nowe  niemalowane  tynki   powinny  odpowiadać  wymaganiom   normy  PN-70/B-10100.   
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
(np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy 
naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. PodłoŜa 
z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niŜ 
12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być 
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą 
niŜ 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, " a ich główki powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być 
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy   pogodzie   bezwietrznej   i   bez   opadów   atmosferycznych   (w   przypadku   robót   
malarskich zewnętrznych),  

- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniŜej 0°C, 

- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura 
podłoŜa nie przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku 
wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane 
(nie wyschnięte) naleŜy  osłonić. Roboty  malarskie moŜna  rozpocząć, jeŜeli wilgotność 
podłoŜy  przewidzianych  pod  malowanie  nie przekracza odpowiednich wartości podanych 
wyŜej. Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niŜ 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 
zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem poŜaru.   Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem 
farbami. Roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane 
wyŜej. Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na l m , 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
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b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

           Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
Ŝywicznych oraz farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki  z  farb  na   
rozpuszczalnikowych  spoiwach   Ŝywicznych  oraz  farb  na  spoiwach  Ŝywicznych 
rozcieńczalnych wodą powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoŜa. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoŜa. 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
 
a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju  powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm , 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoŜa, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 



PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN ISO 2409:1999   Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 PN-C-81607:1998 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. ftalowe 
PN-C-81801:1997 PN-C-81802:2002 PN-C-81901:2002 PN-C-81913:1998 PN-C-81914:2002 PN-
EN 1008:2004 ftalowe     modyfikowane ftalowe   kopolimeryzowane Inne dokumenty i Instrukcje 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
-   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

     14.9.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ( KOD CPV 4531OOOO-3 ) 
Zakres robót obejmuje: 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu 

osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłoŜu, 
przekucia ścian i tropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłoŜach, -
 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników ,konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,  

- montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego do montaŜu kabli i 
przewodów (pkt .2.2.), 

- łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur 
w trakcie ichukładania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 
15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w 
tablicy poniŜej. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicąwana) z tynkiem, przed zainstalowaniem 
naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 
mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaŜ) kabli i przewodów zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie 
drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i 
nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w 
przypadku braku takich wytycznych), roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montaŜu 
kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i 
osadzeniu przepustów, montaŜ przykryć kanałów  stalacyjnych, przeprowadzenie prób i badań 
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Azl:2000. Oprawy oświetleniowe i 
sprzęt instalacyjny, urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej montować    w końcowej fazie 
robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy 
sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

        PRZEPISY  ZWIĄZANE Normy 

PN-68/B-10020 PN-70/B-10100 PN-91/B-10102 PN-89/B-81400 
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Przed zamocowaniem opraw naleŜy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła 
światła i zapłonniki do opraw naleŜy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. NaleŜy 
zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 
1-fazowych. Mocowanie  puszek w ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach   powinno  
zapewniać  niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i 
wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia. W 
sanitariatach  naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z* 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. PołoŜenie wyłączników klawiszowych  naleŜy  
przyjmować takie,  aby w  całym  pomieszczeniu  było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem 
ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do 
gniazd wtykowych 2-biegunowych naleŜy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący 
Ŝyłą przewodu wieloŜyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i Ŝółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 

Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
naleŜy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych.  Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego:  głównego (główna  szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym 
potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe naleŜy 
wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia 
wyrównawcze główne naleŜy wykonać na najniŜszej kondygnacji budynku tj.na parterze. Do głównej 
szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemoŜności 
dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, naleŜy stosować 
iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe naleŜy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem 
instalacji piorunochronnej. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowy długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza l sterownicza. 
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PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

Ustawy 

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

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zmianami). 

Rozporządzenia 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanychoraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, póz. 
2011). 

Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt2:Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. Warszawa 
2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  Kod  
CPV 45000000-7. Wydanie H, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r 

 

14.10.  INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH ( KOD 
CPV 45332300-6 ) 
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych naleŜy: 
- wyznaczyć miejsca układania (montaŜu) rur i kształtek, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. naleŜy przystąpić do właściwego 
montaŜu rur i kształtek. Rurociągi kanalizacyjne naleŜy mocować za pomocą uchwytów lub 
wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody pod podłogą w ziemi naleŜy 
układać na podsypce piaskowej.  Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw 
sztucznych naleŜy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być 
czyste, gładkie,  pozbawione porów, wgłębień  i  innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 
MontaŜ'wykonać z rur typowych na połączenia kielichowe na wcisk. MontaŜ połączeń 
kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielichy. Przed  przystąpieniem  do  montaŜu  przyborów  i  urządzeń  
naleŜy dokonać oględzin  ich  powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez 
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uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań 
norm. MontaŜ przyborów i urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukgach 
wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-81/B-10700/00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  
badania  przy odbiorze.  Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/01- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)  wewnątrz   konstrukcji   budowli.   Niezmiękczony  
polichlorek  winylu   (PVC-U).   Część   1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-EIW 1329-2:2002(11) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania  nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności. 
 PN-ENV 1451-2:2002(11) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
 PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-81/B-12635 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
PN-79/B-12638 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
PN-EN 31:2000 - Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne  i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

- Instrukcja Projektowania, MontaŜu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT. 

- Specyfikacja  techniczna  wykonania   i  odbioru   robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.   
KodCPV45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207,póz. 2016 z późn. zm.). 

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

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

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z 
późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 
późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, póz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 
2005 r., póz. 729. 
Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, póz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

  
 
1. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów niŜ podano w zestawieniu urządzeń      
przy zachowaniu obliczonych parametrów i standardów technicznych za zgodą autora projektu  
części sanitarnej. 

 6.  Zagadnienia BHP 
Prace budowlano-montaŜowe w szczególności prace z otwartym ogniem realizować z 
zachowaniem naleŜytych środków bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp 
w tym: 
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997roku w sprawie 
ogólnych   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.129.844); 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych  
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez   
pracowników podczas pracy; 
- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i   
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie  
robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
8.  ODBIÓR ROBÓT 
  W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
Odbiorowi częściowemu (próby instalacji na szczelności) 
Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
Dokumentacja techniczna i SST, 
Dziennik budowy, 
Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, takich jak  próby szczelności 

całej instalacji i inne. 
Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

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

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 

umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.   

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i  SST.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 

              15. NIECKA  STAWU KĄPIELOWEGO            

1. WSTĘP 
         Idea stawu komunalnego w Złotym Stoku oparta jest na zachodnioeuropejskich 
rozwiązaniach komunalnych stawów kąpielowych. Idea ta polega na takim ukształtowaniu 
zbiornika oraz infrastruktury technicznej by wykorzystać i zintensyfikować między innymi 
naturalne procesy samooczyszczania się wód. O ile w konwencjonalnych basenach 
poprzez dodatek chloru likwiduje się Ŝycie organiczne i giną powodujące 
nieprzezroczystość wody glony (indykator stęŜenia związków biogennych), to w stawie 
kąpielowym dąŜy się do eliminacji biogenów wykorzystując konkurencje o związki 
odŜywcze między glonami a roślinami bagiennymi oraz zjawiska sorpcyjne w złoŜu filtra. 
Zamiast chemii i chloru zaprojektowano wydajne filtry mineralno-roślinne (złoŜa bagienne) 
z dodatkiem specjalnie dobranych minerałów w tym wymieniaczy jonowych i absorbentów, 
które czyszczą cyrkulującą wodę. Naturalny wygląd załoŜenia powoduje harmonijną 
integrację obiektu z otaczającym krajobrazem i tym samym wzrasta atrakcyjność 
wypoczynkowa obiektu, co dobitnie potwierdza frekwencja na istniejących obiektach tego 
typu. 
 
2. OGÓLNE UWAGI WSTĘPNE. 

Prace związane z naturalnym kąpieliskiem w Złotym Stoku zostały rozpisane w dwóch 
osobnych działach: 

Dział I: Prace związane z kształtowaniem krajobrazu 

Dział II: Technika wodna 
Zleceniobiorca Działu I przejmuje wszystkie roboty związane z burzeniem betonu, 
wykopami i przemieszaniem mas gruntu, modelowaniem terenu, obsadzeniami, budową 
fundamentów, wykonaniem budowli, wykończeniami, pomostami, kamieniarstwem itp., 
łącznie z dostawą wymienionych materiałów. 
Zleceniobiorca Działu II przejmuje wszelkie roboty związane z uszczelnieniem folią, 
ułoŜeniem i  podłączeniem rurociągów i przewodów elektrycznych, posadowieniem pomp 
łącznie z rozdziałem wody, techniką sterowania i instalacjami elektrycznymi, łącznie z 
dostawą wymienionych materiałów. 
Zleceniobiorca Działu II ma obowiązek, podczas fazy budowy i po jej zakończeniu, 
zapewnić gwarancję na uszczelnienia foliowe, geowłókniny i rurociągi. Zleceniobiorca 
Działu II posiada prawo wydawania poleceń w odniesieniu do dostępu oraz przejazdów 
kołowych przez te elementy budowy. 
              Uzgodnienie przebiegu budowy 
Harmonogram budowy przygotowany przez kierownictwo musi być co miesiąc 
aktualizowany przez firmę wykonującą Dział I. Uzgodnienia pomiędzy firmami jak teŜ ze 
zleceniodawcą w sprawie terminów i przebiegu robót muszą być odnotowane na piśmie i 
przekazane w ciągu 24 godzin faksem do wiadomości kierownictwa budowy i 
zleceniodawcy. Zleceniobiorca Działu I w tej sprawie jest osobą właściwą do kontaktów z 
kierownictwem budowy i zleceniodawcą. KaŜdy zleceniobiorca ma obowiązek zapoznania 
się na miejscu z przebiegiem rurociągów i przewodów elektrycznych, jak teŜ uzyskania 
informacji o warunkach na miejscu budowy. Wymiary podane w szczegółach oraz w 
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wykazie usług naleŜy zweryfikować na miejscu budowy i w razie konieczności po 
uzgodnieniu z kierownictwem budowy dopasować do istniejących warunków. Wyliczenia 
statyki oraz szkice naleŜy niezwłocznie po udzieleniu zlecenia przedłoŜyć zleceniodawcy 
w dwóch egzemplarzach i w formie umoŜliwiającej sprawdzenie. Powstałe w ten sposób 
koszty naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych. 
                  Ochrona środowiska 
NaleŜy zapewnić przez cały czas bezpieczne dla wód gruntowych "obchodzenie się i 
składowanie wszystkich materiałów (szczególnie eksploatacyjnych'i smarów). 
                Uwagi dotyczące odpadów 
Odpady zleceniobiorcy, opakowania, pozostałości, towary cięte, jak zanieczyszczenia i 
pozostałe odpady, które wynikają z robót zleceniobiorcy, jak tez niewielkie ilości 
pozostawionych drobiazgów ma obowiązek usunąć zleceniobiorca bez dodatkowej zapłaty 
na ww. zasadach. Odpady i pozostałości, które pochodzą z budowy w ilości większej niŜ 1 
m3, naleŜy składować  czasowo osobno według rodzaju i w sposób umoŜliwiający 
obliczenie ich ilości. Usunięcie tych odpadów moŜe nastąpić dopiero po odbiorze ich ilości 
przez kierownictwo budowy. Elementy betonowe pochodzące z rozbiórki naleŜy składować 
osobno bez kontaktu z innymi materiałami i wykorzystywane w trakcie budowy do 
tworzenia warstw zagęszczanych. Ciała obce będą utylizowane zgodnie z przepisami. 
NaleŜy uzyskać zaświadczenie o prawidłowej utylizacji i przedłoŜyć je wraz z fakturą 
końcową. 
 
3. UWAGI WSTĘPNE-MATERIAŁY. 

Beton budowlany: 
Wszystkie elementy budowlane łączone cementem (oprócz gotowych elementów 
betonowych), które mają styczność z wodą stawu, naleŜy wykonać z uŜyciem cementu 
trasowego. Wszystkie elementy budowlane, które mają styczność z uŜytkownikami 
kąpieliska, mają mieć zaokrąglone kanty i naroŜniki (R= 5 cm). NaleŜy wygładzić 
powierzchnie wszystkich elementów wykonanych z betonu wykończeniowego i łączonych 
zaprawą. 

Metal stosowany na budowie: 
Wszystkie części metalowe, o ile nie są wykonane ze stali V2A (nierdzewnej), muszą być 
dokładnie ocynkowane przed montaŜem. Późniejsze prace związane z uszkodzeniem 
warstwy antykorozyjnej (ocynku) dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyjątkowych po 
uzgodnieniu (z kierownictwem budowy). JeŜeli to konieczne naleŜy przywrócić warstwę 
antykorozyjną. Pozostające na wierzchu mocowania i  szerokie kołnierze naleŜy 
wyposaŜyć  w ukośne wykończenia. NaroŜniki i miejsca cięcia naleŜy zaokrąglić (R = 0,5 
cm) i wygładzić. W przypadku  spawania naleŜy po  zakończeniu  spawania wygładzić  
wszystkie miejsca spawania. 

Elementy drewniane: 
Wszystkie elementy drewniane będą wykonane z modrzewia cienko piennego (Larix sp.). 
Powinien mieć mało sęków,Jakość drewna zgodna z klasą towarową I, zgodnie z normą 
DIN 1052. Kantówka ma być wycięta z drzewa frezowanego czterostronnie. śadna część 
nie moŜe być impregnowana. 
Materiał musi być zabezpieczony na miejscu budowy przed wpływami atmosferycznymi. 
Do momentu zastosowania drewno musi być odpowiednio składowane w suchym miejscu, 
celem uniknięcia  wichrowania. Wszystkie deski muszą być oheblowane z kaŜdej strony i 
sfazowane, szczególnie zatarcia piły na deskach naleŜy zaokrąglić i wygładzić. Wystające 
końcówki kantówek naleŜy ściąć po skosie. Deski wierzchnie powinny obustronnie 
ryflowane, tak aby mogły być odwrócone. Podczas montaŜu deski pobierane są w miarę 
moŜliwości z górnej warstwy głównej pryzmy, aby   uniknąć   ostrych   kantów   
powstających   na   skutek  przerzucania   desek.   Nie   mogą występować Ŝadne ostre 
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krawędzie, drzazgi, lub wybite otwory po sękach. Mocowanie   desek  za  pomocą śrub  z  
zagłębianym  łbem  z  materiału  V2A,  końcówka krzyŜakowa lub torx, po dwie sztuki na 
punkt mocowania do kantówki. 
Substraty / materiały sypkie 
Wszystkie substancje sypkie mające styczność z wodą w stawie kąpielowym (Ŝwir, piasek) 
muszą być okrągło ziarniste i dwukrotnie wypłukane. Odczyn pH powinien być obojętny 
lub lekko kwaśny. 
Przy dostawach i zasypywaniu materiałów sypkich naleŜy zwrócić uwagę na to, aby do 
miejsc zasypywania nie  było  dostępu  narzędziami  po  ułoŜeniu  folii  lub  postawieniu  
budowli. Zasypywanie ręczne musi być brane pod uwagę w kalkulacji. Nie wolno mieszać 
ze sobą substratów roślinnych i filtracyjnych. Substraty te nie mogą być przejeŜdŜane ani 
znosić obciąŜenia punktowego większego niŜ 1 kg / cm2. 
Kamień naturalny: 
Do wszystkich robót z uŜyciem kamienia naturalnego moŜna stosować kamień 
występujący w okolicy, o ile w poszczególnych pozycja nie zostały opisane inne wymogi, 
oraz gdy spełniają następujące wymogi 

odczyn pH poniŜej 7 
wysoka szorstkość (brak poślizgu) 
niska skłonność do porastania glonami i mchem 

Wszystkie stosowane kamienie naturalne muszą charakteryzować się odpornością na 
wodę i mróz, być dostatecznie twarde z uwagi na uŜytkowanie, pękanie i oddziaływania 
atmosferyczne. Mury, ścianki okrywające itp. muszą być wykonane z kamieni w formie 
ociosów lub płyt. Kamienie będą układane zgodnie z naturalnym kierunkiem warstw 
osadowych. Wymagane jest estetyczne ułoŜenie kamienia. Ukształtowanie górki do 
zabaw, kaskad, potoków, obszaru plaŜy i kamieni wolno leŜących wyłącznie przy uŜyciu 
kamieni zaokrąglonych (głazy narzutowe morenowe, rumowisko rzeczne itp.) o cięŜarze 
do 2 t (waga minimalna 100 kg), kaŜdorazowo posadowionych na fundamencie 
betonowym w sposób uniemoŜliwiający stoczenie się lub osunięcie. Ostre krawędzie 
naleŜy odkuć lub wyszlifować do promienia zaokrąglenia 3cm. Fugi w murach naleŜy 
wykonać w formie „fug cienistych" zagłębionych na 1 - 3 cm, najwęŜsze z moŜliwych, 
przeciętnie 2cm maks. 4cm. Do zapraw naleŜy stosować z zasady cement trasowy. 
 
4. OPIS BUDOWY. 
 
           Były basen odkryty w Złotym Stoku ma zostać  przebudowany na naturalne 
kąpielisko. 
Prace budowlane dotyczyć będą przede wszystkim przebudowy zbiornika istniejącego w 
staw kąpielowy oraz wybudowania filtra botanicznego do oczyszczania wody w stawie. 
Budynki i urządzenia sanitarne będą zmodernizowane. Prace budowlane obejmą głównie:  
Strefa kąpielowa 
- przebudowa istniejącej części północno-wschodniej zbiornika na staw kąpielowy z 
częściową rozbiórką ścian i dna zbiornika, częściową rozbiórką korony ścian. 
- budowa niewielkiego tarasu z kamienia naturalnego z dopływem podwodnym i 
źródłowym łącznie ze studzienką zbiorczą systemu drenaŜy. 
  Strefa dla pływających 
- wykonanie pomostu okalającego staw jako głównej drogi dojścia do stawu kąpielowego. 
Pomost osadzony na fundamentach punktowych, na legarach zostaną ułoŜone deski 
grubości ok. 4 cm. Część pomostu jako wyspa dla pływających.  Przelew do osadnika 
umieszczony pod pomostem. 
    Strefa dla niepływających 
- przebudowa byłego brodzika (południowo-zachodnia część zbiornika) z plaŜą Ŝwirowo-
piaskową ze strefą wody płytkiej 
- budowa górki do zabaw ze źródłem połączonym ze strefą nasłoneczniania (ogrzewania 
wody) z granatowego bazaltu, juŜ niewielkie nasłonecznienie cienkiego filmu wodnego 
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pozwala podgrzać wodę, potrójna kaskada jako miejsce do zabawy (stopnie kaskady 
dotleniają wodę), dalej potok. Do tego kompleksu naleŜy takŜe zjeŜdŜalnia oraz brodzik 
dla małych dzieci. W szafie rozdzielczej znajdzie się sterowanie dopływów do wszystkich 
punktów odbioru wody, po stronie zachodniej znajdzie się plaŜa łącząca się z pomostem. 
   Pomost pływacki 
- pomost ten dzieli strefę dla pływających od strefy dla niepływających, wykonany jako 
konstrukcja drewniano-metalowa.(lub drewniano-betonowa) Przewiduje się 
zabezpieczenie stalowe uniemoŜliwiające przepływanie pod pomostem ( w wersji z 
konstrukcją drewniano-metalową). 
   Osadnik i filtr mineralno-roślinny 
   Na północy strefy pływackiej znajduje się przelew do potoku prowadzącego do osadnika. 
Osadnik słuŜy jako komora oczyszczająca mechanicznie wodę z duŜych zanieczyszczeń, 
z niego woda przepływa do filtra mineralno-roślinnego. Dopływ do filtra rurami. Filtr 
mineralno-roślinny to osobny zbiornik porośnięty gęsto roślinnością, słuŜący do 
oczyszczania wody kąpielowej. Znajdzie się ok. Im poniŜej poziomu terenu i będzie 
otoczony skarpami. ZłoŜe grubości ok. l,0m wypełnione substratem zalewane będzie 
poziomo wodą, która będzie zbierana w strefie dennej przy pomocy drenów. 
         Pompownia 
   Pompownia wykonana jako gotowy element betonowy znajdzie się na południowej 
stronie filtra botanicznego. W budowli znajdzie się studzienka ssawna, pompy 
cyrkulacyjne, elektryczna szafa rozdzielcza oraz sterowanie. Stąd oczyszczona woda, 
dopływająca z filtra botanicznego 2 rurami kanalizacyjnymi poprzez rozdzielnie 
umieszczoną w górce do zabawy, pompowana będzie rurociągiem ciśnieniowym do 
wszystkich punktów odbioru za pomocą 2 pomp wirnikowych.  
Prace roślinne 
Obsadzenie filtra mineralno-roślinnego, terenów w otoczeniu stawu oraz wykonanie 
trawników. 
Ogrodzenie 
  Dotychczasowe ogrodzenie działki w postaci płyt Ŝelbetowych zostanie rozebrane i 
zastąpione ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych.  Na dojeździe na plac budowy 
trzeba umieścić bramę wjazdową umoŜliwiającą wygodny dojazd. Dla zabezpieczenia filtra 
botanicznego naleŜy go ogrodzić. Na górce do zabaw niezbędne jest zabezpieczenie 
przed spadnięciem w postaci barierki. 
Opis budowy – informacje 
Teren z ekspozycją południową przylegający do Starego Miasta o całkowitej powierzchni 
ok. 
5.200 m2 (4.550 + 650) zdominowany jest dość duŜym zbiornikiem (20x50) czyli 1.000 m2; 
w 
strefie wejścia znajduje się zniszczony, nie zdatny do uŜytku budynek sanitarny. Teren 
podzielony jest na dwie części, mniejszą (650 m2), na której znajduje się dawny zbiornik 
podgrzewający, przekształconą w ostatnich latach w ogródki działkowe, przewiduje się w 
przyszłości jako część terenu rekreacyjnego. Kąpielisko zostało zamknięte kilka lat temu. 
Nieszczelność zbiorników, duŜe zuŜycie wody i niedostateczny przepływ jak teŜ zły stan 
substancji budowlanej części zbiorników i urządzeń sanitarnych wymagają nowego 
rozwiązania. 

 
5.  KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU I ROBOTY ZIEMNE. 
5.1 Zabezpieczenia 

Ochrona drzew istniejących 
Ochrona przed uszkodzeniem drzew istniejących na obszarze budowy i tras przejazdów 
podczas prowadzenia prac budowlanych. NaleŜy  zabezpieczyć   strefę  korzeniową przed  
przejazdami  i   składowaniem  materiałów budowlanych. Ochrona pni poprzez otoczenie 
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deskami ułoŜonymi na wyścieloną powierzchnię pnia. Wysokość do 3m, Średnice pni 20-40 
cm, Rozebranie i usunięcie po zakończeniu budowy, Łącznie z dostarczeniem materiałów i 
pracami pomocniczymi. 5 sztuk. 
 
5.2 Prace rozbiórkowe. 

Uwagi wstępne prace rozbiórkowe 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych naleŜy wykonać zestawienie z wymiarami części 
przeznaczonych do usunięcia. Rozliczenie w poz.: Pomiary / palikowanie budowy 
Elementy betonowe i gruz rozbiórkowy naleŜy wykorzystać jako materiał do podbudowy 
usypując warstwowo i zagęszczając. 
Większe elementy wykorzystywane będą na dnie wykopu, pozostające szczeliny naleŜy 
wypełnić materiałem drobnym i zagęścić. Zasypywanie innego rodzaju odpadów i 
materiałów niebezpiecznych dla wód gruntowych jest wykluczone. Usuwanie innych 
odpadów - patrz uwagi wstępne 
Usuwanie i utylizacja części metalowych 
WyposaŜenie ze stali zdemontować lub wykuć,  poręcze, róŜne elementy, kraty, rury itp. 
ok. 0,5 t łącznie z właściwym usunięciem, kosztami utylizacji i pracami pomocniczymi. 
Burzenie ścian i wycinanie fragmentów korony basenu 
Rozbiórka korony ścian wokół całego basenu, umocnienie pozostałości i wyposaŜenia, jak 
teŜ częściowa rozbiórka i usunięcie całych ścian basenu. Materiał rozbiórkowy, po 
usunięciu części metalowych i niemineralnych, zastosować do podbudowy (w obszarze 
dla niepływających itp.) układając warstwowo i zagęszczając. Grubość ścian: ca. 0,50 m, 
Wysokość do rozbiórki: ca. 0,10 - 1,20 m, Droga transportu do 100 m. 80,0 m3 
Rozbiórka dna basenu w celu ułoŜenia drenaŜu 
Wykonanie wyrwy w dnie basenu w celu ułoŜenia drenaŜu / odwodnienia łącznie z 
przekuciem ściany w obszarze skały do skoków do wody dla przepuszczenia 2 sztuk rur 
DN 150, Głębokość wykopu pod dnem basenu = 0,50 m Długość ok. 50,0 m. Łącznie z 
pracami pomocniczymi i usunięciem materiałów 
 50,0 m 
Usunięcie nawierzchni utwardzonych 
Nawierzchnie utwardzone, płyty betonowe i podobne utwardzenia powierzchni łącznie z 
wykończeniami zdjąć, załadować i we właściwy sposób usunąć. Droga transportu do 50 m; 
Łącznie z pracami pomocniczymi i właściwym usunięciem. 250,0 m2. 
 
 
 
5.3 Przygotowanie powierzchni budowy. 
Usunięcie drzew 20-40 cm 
Wycinka drzew liściastych, pojedyncza, średnica ponad 20 do 40 cm, Obróbka drzew, 
odtransportowanie i usunięcie łącznie ze składowaniem i pozostałymi pracami 
pomocniczymi.  3,0 sztuki. 

 
5.4 Roboty gruntowe. 
Uwagi wstępne przygotowanie i modelowanie gruntu, wykopy 

Przed rozpoczęciem wykopów i modelowania powierzchni naleŜy wykonać przekrój 
glebowy na terenie budowy. Przy wykopach naleŜy uwzględnić w cenie jednostki 
utrzymanie odpowiedniego poziomu 
wody gruntowej. Odpowiednie wyposaŜenie i przedsięwzięcia do obniŜenia poziomu 
wody gruntowej lub usuwania wód opadowych i nachodzącej wody powierzchniowej 
muszą utrzymane na miejscu 
do momentu zasypania i zabezpieczenia dołów i rowów. Mineralny urobek ma być 
wykorzystany jako materiał do zasypania miejsc do tego przeznaczonych i tworzenia 
górek, usypywanie warstwowo i zagęszczenie lub zgodnie z poleceniami kierownictwa 
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budowy wykorzystanie do kształtowania terenu. Po zakończeniu wykopów i 
plantowania powierzchni zostaną ułoŜone niezbędne rurociągi, instalacje i 
uszczelnienie foliowe przez zleceniobiorcę Działu II. Potem nastąpi zasypanie rowów 
lub wykonanie obiektów na folii uszczelniającej przez zleceniobiorcę Działu I. 
Wszystkie rowy muszą być zabezpieczone zgodnie z przepisami, rozliczenie nastąpi 
na podstawie podanej w przetargu szerokości dna i liczby metrów bieŜących.  
Zdejmowanie i składowanie warstwy wierzchniej gruntu 

Zdejmowanie   zgodnie   z   profilem   warstwy  próchniczej,   przewiezienie,   składowanie   
w uporządkowanych pryzmach wys. do 2m. Warstwę darni naleŜy przedtem skalkulować. 
Warstwa zdejmowana do 30cm, Droga transportu do 150m, Łącznie z pracami 
pomocniczymi. 500,0 m2 
          Zdejmowanie i nakładanie warstwy gruntu, do 1,50 m 
Zdjęcie wierzchniej warstwy próchniczej zgodnie z profilem, załadunek urobku, 
przewiezienie i nakładanie zgodnie z profilem oraz zagęszczanie warstwowe w miejscach 
wskazanych przez kierownictwo budowy łącznie ze składowaniem tymczasowym. Droga 
transportu do 150 m Kategoria gruntu 3 do 4 DIN 18300, Droga transportu do 150 m, 
Głębokość zdejmowania przeciętnie 1,20 do 1,70 m, Wysokość usypywania do 1,50 m, 
150,0 m3 
Wykop pod filtr mineralno-roślinny itp. 
Wykopanie dołu pod staw zgodnie z profilem gleby, po usunięciu warstwy próchniczej, 
dołu pod filtr botaniczny, część stawu dla niepływających, zbiornika z kaskadami, trasę do 
raftingu, załadunek i przewiezienie do dowolnego miejsca Miękkie kształtowanie gruntu 
zgodnie z poleceniami kierownictwa budowy. Klasa gruntu 3 do 5 DIN 18300, Głębokość 
wykopu do 2,50 m, Łącznie z pracami pomocniczymi    500,0 m3 
Wykop pod studzienkę ssawną 
Wykop zgodnie z profilem dołu pod studzienkę ssawną. UłoŜenie urobku    obok wykopu 
oraz ponowne zasypanie warstwowe i zagęszczenie po wbudowaniu studzienki i ułoŜeniu 
rury kanalizacyjnej KG DN 300/DN 400, Nadmiar  ziemi  umieścić  w  na  terenie  w  
obszarze  zasypywania  zgodnie  z  poleceniem kierownictwa budowy, Droga 
transportowa do 50 m, Wymiary studzienki okrągłej: średnica: DN 1500, wysokość: 2,50 m 
Głębokość wykopu pod studzienkę ok. 3,00 m, Kategoria gruntu 3 - 5 DIN 18300, rozmiar 
wykopu naleŜy kalkulować łącznie z utrudnieniami jak uciąŜliwe stosunki wodne oraz 
powstające leje w wykopie lub łącznie z ostemplowaniem dołu, łącznie z pracami 
pomocniczymi 
        Wykop pod studzienkę odwadniającą 
Wykop zgodnie z profilem dołu pod studzienkę odwadniającą w okolicy skały do skoków, 
UłoŜenie urobku    obok wykopu oraz ponowne zasypanie warstwowe i zagęszczenie po 
wbudowaniu studzienki i podłączeniu rur 3 x DN 150 und 1 x DN 200 DN 300/DN 400, 
Nadmiar ziemi  umieścić  w na terenie w  obszarze zasypywania zgodnie z poleceniem 
kierownictwa budowy, Droga transportowa do 50 m, 
Wymiary studzienki okrągłej: średnica: DN 1000, wysokość: 4,50 m Głębokość wykopu 
pod studzienkę ok. 5,00 m, Kategoria gruntu 3 - 5 DIN 18300, rozmiar wykopu naleŜy 
kalkulować łącznie z utrudnieniami jak uciąŜliwe stosunki wodne oraz powstające   leje   w   
wykopie   lub   łącznie   z   ostemplowaniem   dołu,   łącznie   z   pracami pomocniczymi   
1,0  szt 
Rów pod dopływ DN 300/DN 400 do filtra mineralno-roślinnego 
Rów pod instalację doprowadzającą DN 300/ DN 400 od filtra botanicznego do studzienki 
ssawnej DN 1500, ziemię zdjąć zgodnie z profilem, składować obok, Głębokość wykopu 
1,75 do 2,35 m, 
Kategoria gruntu 3 do 5 DIN 18300, PodłoŜe mocno zagęścić, zasypać po ułoŜeniu rury 
kanalizacyjnej KG DN 300/DN 400, nadmiar ziemi  umieścić  w  na terenie  w  obszarze  
zasypywania zgodnie  z  poleceniem kierownictwa budowy. 15,0 m 
Odwodnienie rowów 
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Rów   pod  rurociąg   odprowadzający   od   studzienki   odwadniającej i   od  przelewu   
filtra botanicznego do granicy działki po stronie wschodniej ziemię zdjąć zgodnie z 
profilem, składować obok, Głębokość wykopu 0,60 do 4,50 m, Kategoria gruntu 3 do 5 DIN 
18300, podłoŜe mocno zagęścić, zasypać po ułoŜeniu rury kanalizacyjnej KG DN 200,  
nadmiar  ziemi  umieścić  w  na  terenie  w   obszarze  zasypywania zgodnie  z  
poleceniem kierownictwa budowy. 35,0 m 
Główny rów zasilający od strony zachodniej 
Pod rurociąg od pomp do wlotu trasy do raftingu, z odgałęzieniem do zbiornika z 
kaskadami, wlotów głębinowych i źródełek kamiennych, ziemię zdjąć zgodnie z profilem, 
składować obok i po ułoŜeniu instalacji przez zleceniobiorcę Działu II zasypać warstwowo i 
zagęścić. 
UłoŜone zostaną: 
- 1 rura HDPE DN 150 rafting 
- 2 rura HDPE DN 65 kaskady 
- 1 rura HDPE DN 90 zbiornik 
- 2 kable, 
- 1 rura kanalizacyjna KG DN 150 odwodnienie kaskad 
- 1 rura kanalizacyjna KG DN 100 pusta 
- 1 kolektor drenaŜu DN 150 
Nadmiar ziemi  umieścić  w  na terenie  w  obszarze  zasypywania  zgodnie  z poleceniem 
kierownictwa budowy, Głębokość wykopu 1,00 m do 1,50 m, PodłoŜe mocno zagęścić, 
Kategoria gruntu 3 do 5 DIN 18300,  150,0 m 
Rów pod drenaŜe, zbocze 
Pod instalację drenaŜową na zboczu, naleŜy skalkulować roboty na stromym zboczu. 
Grunt w rowie naleŜy zdjąć zgodnie z profilem, składować z boku i po ułoŜeniu instalacji 
przez zleceniobiorcę Działu II zasypać warstwowo i zagęścić, ułoŜone zostaną: 
- 1 kolektor drenaŜowy DN 150 
Nadmiar ziemi  umieścić  w na terenie  w  obszarze zasypywania zgodnie z poleceniem 
kierownictwa budowy, Głębokość wykopu 0,50 m do 1,00 m, PodłoŜe mocno zagęścić, 
Kategoria gruntu 3 do 5 DIN 18300,    115,0 m 

Rów pod doprowadzenie wody pitnej 
Od budynku sanitarnego do skały do skoków i filtra botanicznego. Grunt w rowie naleŜy 
zdjąć zgodnie z profilem, składować z boku i po ułoŜeniu instalacji przez zleceniobiorcę 
Działu II zasypać warstwowo i zagęścić, ułoŜone zostaną: -1 szt. Rura HDPEDN50 , - 1 
szt. Kabel  Nadmiar  ziemi  umieścić  w  na terenie  w  obszarze  zasypywania  zgodnie  z  
poleceniem kierownictwa budowy, Głębokość wykopu 1,00 m do 1,20 m, PodłoŜe mocno 
zagęścić, Kategoria gruntu 3 do 5 DIN 18300,   18,0 m 
Plantowanie powierzchni pod filtr mineralno-roślinny, obszar dla niepływających 
plantowanie, wygładzenie i zagęszczenie spadków i powierzchni gładkich pod ułoŜenie 
folii uszczelniającej pod filtrem botanicznym, obszarem dla niepływających, kaskadami, 
trasą do raftingu oraz terenu do gry w siatkówkę plaŜową i koszykówkę do stopnia 
zagęszczenia: 
- na glebach zwięzłych EV 2 > 45 MN/m2   
- na glebach Ŝwirowych EV 2 > 60 MN/m2,       1.230,0 m2 
Plantowanie powierzchni pod pomosty 
Plantowanie i zagęszczenie powierzchni pod przyszły pomost do stopnia zagęszczenia: 
- na glebach zwięzłych EV 2 > 45 MN/m2 
- na glebach Ŝwirowych EV 2 > 60 MN/m2,   430,000 m2 
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5.5 Sadzenie roślin 

- mechaniczna uprawa gleby pod strefy wegetacyjne 

NałoŜenie wierzchniej warstwy gleby 
Teren budowy naleŜy spulchnić głęboko przed naniesieniem warstwy wierzchniej poprzez 
wzruszenie, odstęp bruzd maks. 40cm, głębokość 30 cm, Pobranie zgodnie z poz.  
„Usunięcie warstwy wierzchniej,  składowanie" ziemi z pryzm, przewiezienie i nałoŜenie jej 
w miejscach przyszłej strefy roślinnej Warstwa nakładana 10 do 50 cm, Kategoria gruntu 
1 Droga transportowa 150 m,          150,0 m3 
      Uwagi wstępne: dostarczenie roślin i prace związane z roślinnością 
Prace związane z roślinnością i jej dostarczenie powinny by wykonane zgodnie z normą 
DIN 18916. Wszystkie rośliny muszą odpowiadać klasom towarowym FLL dla roślinności 
ze szkółek. JeŜeli znaczna ilość drzew i krzewów się nie przyjmie, nie przewiduje się 
dodatkowej zapłaty. Tą usługę naleŜy wliczyć do kosztów jednostkowych. Zleceniobiorca 
daje 100%-ową gwarancję na wzrost wszystkich roślin aŜ do wykształcenia wyraźnych i 
silnych organów. 
           Uwagi wstępne: byliny wodne 
NaleŜy się upewnić, Ŝe byliny wodne będą stale trzymane w wilgotności aŜ do posadzenia 
ich w tymczasowych pojemnikach. Lustro wody naleŜy wyrównać do poziomu ustawionych 
piętrowo roślin. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe rośliny wodne zostały wyhodowane na ubogim, 
mineralnym substracie. 
              Rośliny wodne 
NaleŜy się upewnić, Ŝe byliny wodne będą stale trzymane w wilgotności aŜ do posadzenia 
ich w tymczasowych pojemnikach. Lustro wody naleŜy wyrównać do poziomu ustawionych 
piętrowo roślin. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe rośliny wodne zostały wyhodowane na ubogim, 
mineralnym substracie. 
 
Acorus calamus (Tatarak zwyczajny)  Acorus calamus   52 szt. 
 
Alisma plantago-aquatica (śabieniec babka wodna)  Alisma plantago-aąuatica  69 szt  
 
Butomus umbellatus (Łączeń baldaszkowaty)  Butomus umbellatus  168 szt. 
 
Caltha palustris (Knieć błotna)  Caltha palustris     28 szt. 
Ceratophyllum demersum (Rogatek sztywny)    Ceratophyllum demersum   5 szt. 
Hippuris vulgaris (Przęstka pospolita)  Hippuris vulgaris   153 szt. 
Iris pseudacorus (Kosaciec Ŝółty)  Iris pseudacorus      100  szt. 
Mentha aquatica (Mięta wodna) Mentha auatica                 30  szt. 
Myosotis palustris (Niezapominajka wodna) Myosotis palustris     104  szt. 
Myriophyllum spicatum (Wywłocznik kłosowy)  Myriphyllum spicatum  luzem  5  szt. 
Nuphar lutea (GrąŜel Ŝółty)  Nuphar lutea   1 szt. 
Phragmites australis (Trzcina pospolita)   Phragmites Australis    64 szt. 
Potamogeton crispus (Rdestnica kędzierzawa)  Potamogeton crispus  1 szt. 
Sagittaria sagittifolia (Strzałka wodna)  Sagittaria sagittifolia  44 szt. 
Scirpus lacustris (Oczeret jeziorny)  Scirpus lacustris    77 szt. 
Typha angustifolia (Pałka wąskolistna)   Typha angustifolia  56 szt. 
Typha latifolia (Pałka szerokolistna)  Typha latifolia            72 szt. 
 
Drzewa 
Sorbus aucuparia (Jarząb pospolity)   wys. 150-200    10 szt. 
Betula ' Jacąuemontii' (Brzoza odm. 'Jacauemonti')   wys.150-200   10 szt. 
Amelanchier lamarckii (Swidośliwa Lamarcka)  wys. 100-150   5 szt. 
Pinus silvestris ( Sosna zwyczajna)   wys. 150-200  2 szt. 
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Acer campestre ( Klon polny)  wys. 140-200         3 szt. 
Carpinus betulus ( Grab pospolity)  wys. 150-200          5 szt. 
 
Krzewy 
Cornus mas (Dereń jadalny)   wys.60-100             20 szt. 
Cornus sanguinea (Dereń świdwa)  wys. 60-100     40 szt. 
Coryllus avellana (Leszczyna pospolita)  wys.60-100   15 szt. 
Euonymus europaeus (Trzmielina pospolita)  wys. 60-100  10  szt.  
Hedera helix (Bluszcz pospolity)    wys. 40-60   200 szt. 
Hippophae rhamnoides (Rokitnik pospolity)  wys. 60-100  20 szt. 
Parthenocissus quinquefolia (Winobluszcz pięciolistkowy)  wys.20-40  50 szt. 
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' (Winobluszcz trojklapowy odm. Veitchii) wys. 
40-60 150 szt. 
Potentilla fruticosa (Pięciornik krzewiasty) wys. 60-100   40 szt. 
Prunus spinosa (Śliwa tarnina)  wys. 60-100    16 szt. 
Ribes alpinum vSchmidt' (Porzeczka alpejska odm.Szmidt)  wys. 60-100         25 szt.  
Rosa arvensis Feldrose, Waldrose, weiz   wys. 60-100   20 szt. 
Rosa multiflora (RóŜa wielokwiatowa)   wys. 60-100  10 szt. 
Rosa moyesii 'Marguerite Hilling' (RóŜa 'Marguerite Hilting')  wys. 100-150   50 szt. 
Rosa 'Schneewittchen' (RóŜa 'Schneewittchen')   wys.60-100    35  szt. 
Salix helvetica (Wierzba)    wys. 30-40   5  szt. 
Salix purpurea 'Nana' (Wierzba purpurowa 'Nana')   wys. 60-100   30 szt. 
Salix repens ssp. argenta (Wierzba płoŜąca)   wys. 40-60    30 szt. 
Salix rosmarinifolia (Wierzba rokita) wys. 60-100  10 szt. 
Salix viminalis (Wierzba wiciowa)   wys. 100-150    25 szt. 
Viburnum opulus (Kalina koralowa)  wys. 60-100      15 szt. 
Byliny  
Astilbe  sp.   100 szt. 
Geranium pratense Hybr Johsons Blue       50  szt. 
Geranium macrorrhizum’Spessart'     60 szt. 
Hemerocallis        20 szt. 
Vinca minor       100 szt. 
Waldsteinia ternate      100 szt. 
Dryopteris filix-mas       20 szt. 
Deschampsia cespitosa   20 szt.  
Festuca gigantea       20 szt.  
Miscanthus sinensis  30 szt. 
Panicum virgatum  30  szt. 
 
  Prace związane z roślinnością 
           
          Sadzenie krzewów,traw 
W dołach o przekroju co najmniej dwa razy większym od bryły korzeniowej, wielkość roślin 
40-60-100-150  o.  Doły ponownie zasypać,  na powierzchni     domieszać  3  1  dojrzałego 
kompostu. Do prac tych zalicza się równieŜ fachowe cięcie pędów i korzeni, utworzenie 
zagłębień dla wody i gruntowne podlanie.         851  szt 
           Byliny, rośliny okrywowe, nasadzenia 
Byliny i rośliny okrywowe balotowane sadzić z bryłą korzeniową zgodnie z normą DIN 
18916. 
Łącznie z gruntownym podlaniem i pracami pobocznymi   550 szt. 
            Sadzenie roślin wodnych 
Byliny balotowane sadzić z bryłą korzeniową w substracie "Biocalith" zgodnie z normą DIN 
18916, jak w podpunkcie 5.3, 1.3.1.1, w filtrze biologicznym, baseny natychmiast wypełnić 
wodą.  1.029 szt. 
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         Nawozy roślinne 
Dostarczenie i wmieszanie nawozu NPK (Azofoska) pod posadzonymi krzewami, licząc 1 
m2/szt. 
           ZuŜycie nawozu 30 g/m2.   350 m2 
         Mulczowanie powierzchni roślinnych f 
Dostarczenie kory z drzew iglastych, o wielkości cząstek 10-40 mm i rozprowadzenie jej 
na powierzchniach pokrytych roślinnością i pod drzewami. Grubość warstwy 5-8 cm.  350 
m2 
              Uwagi wstępne: prace pielęgnacyjne 
Dla realizacji prac pielęgnacyjnych fazy wykończeniowej obowiązuje norma DIN 18916. 
Do momentu odbioru prac jest kaŜdorazowo zakończony jeden cykl robót. Zleceniobiorca 
jest zobowiązany do dostarczenia wykazu wykonanych robót jako podstawy do rozliczenia. 
Wykaz ten zostaje przedłoŜony kierownictwu budowy bezpośrednio po zakończeniu 
danego cyklu robót.  Wliczona jest gwarancja wzrostu, rośliny które się nie przyjęły 
zostaną wymienione.  
               Pielęgnacja przed odbiorem 
         Pielęgnacja wszystkich nasadzeń (roślin wodnych, bylin i krzewów) - minimum 1 cykl 
przed odbiorem: obcięcie suchych pędów, reperacja kotwień, kontrola wiązań, 
uzupełnienie pokrywy z kory, oczyszczenie powierzchni z chwastów, kamieni od 5 cm i 
innych zanieczyszczeń i ich utylizacja.  700m2    
 
5.6 Trawniki. 
  
ZałoŜenie trawników 
Na wszystkich  obszarach  uprawionych  i  do  wypełnienia.  Przygotowanie powierzchni  w 
zaleŜności  od przeznaczenia, nachylenie,...,  trawniki uŜytkowe i  sportowe RSM 2.3 na 
przygotowanej powierzchni zasiać, wmieszać, walcować. Ilość potrzebnych nasion 30g/m2. 
Wliczona jest odpowiednia pielęgnacja, podlewanie, z koszeniem w odstępie 4 tygodnie - 
przed odbiorem. Wliczona jest równieŜ dostawa materiału i prace poboczne.  Wielkość 
szacowana   1.500 m2 
 
5.7 Nawierzchnie utwardzone. 
  
                 Schody granitowe z bloków wraz z otoczeniem 
Wykonanie schodów granitowych łącznie z podestami spocznikowymi, z płasko ułoŜonych 
bloków granitowych 100x30x12 cm, wykonane w formie ścieŜki o naturalnym układzie, 
zgodnie z planem 5.0 
Szczeliny pomiędzy blokami kamiennymi naleŜy wybrukować drobnym granitem 9/11, 
Stopnie ze spadkiem do odwodnienia 1 %, Wys. stopni maks. 15cm, z zachowaniem 
rytmu wchodzenia, 
Fugowanie masą na bazie polimerowej, UłoŜenie na łoŜu z zaprawy MGIII łącznie z 
zagęszczoną warstwą nośną z mieszanki mineralnej 0/45  Głębokość warstwy: 0,20 m,
  Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi, Rozliczenie według 
wymiarów.  15 m2  
                      Wykończenie betonowe C 20/25 plaŜy 
Wykonane jako fundament do połączenia z folią i zamknięcia plaŜy, zamknięcia zbiornika 
dla niepływających.   Wysokość całkowita: 0,35 m, Szerokość: 0,25 m, Beton C 20/25 ze 
zbrojeniem według wyliczeń statyki zleceniobiorcy, na 10 cm warstwie oczyszczającej 
0/45.  Na ok.   10,0 m naleŜy wykonać odpowiednie połączenie zbrojenia ze ścianami 
starego  zbiornika, szczeliny dylatacyjne, obustronny szalunek oraz dokładne wysokości 
są koniecznie i naleŜy je skalkulować. Po udzieleniu zlecenia naleŜy przedłoŜyć wyliczenia 
statyki i plan zbrojenia, Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi. Rozliczenie 
na podstawie metrów bieŜących wykończenia krawędzi  55 m  
                 Droga z kostki granitowej wykończenie krawędzi plaŜy 
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Wykonanie drogi z płasko ułoŜonej kostki i bloków z naturalnym ukształtowaniem 
przebiegu jako wykończenie krawędzi na folii w obszarze dla niepływających i plaŜy, 
Średnia szerokość 0,60, zgodnie z planem 5.0 Zabrukowanie drobną kostką 9/11 
granitową, Łącznie z ułoŜeniem na łoŜu z zaprawy MGIII na połączeniu z wykończeniem 
krawędzi jw. i ze zbiornikiem. Łącznie z fundamentem betonowym C 12/15 
(krawęŜnikami), grubości 15 cm, na warstwie nośnej tłucznia 0/45, grubości 30 cm, 
Fugowanie w obszarze wykończeń krawędzi przy pomocy fugi na bazie polimerów. 
Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi. Rozliczenie na podstawie metrów 
bieŜących wykończenia krawędzi 33  m2   
                Tarasy z bloków granitowych na obszarze skały do skoków 
Wykonanie nawierzchni z płasko ułoŜonych bloków  (krawęŜników)  100x30x6 cm jako  
wykończenie krawędzi na folii w zbiorniku dla pływających, Średnia szerokość 2,50, 
zgodnie z planem 5.0 Łącznie z ułoŜeniem na łoŜu z zaprawy MGIII na połączeniu z 
wykończeniem krawędzi jw. i ze zbiornikiem Łącznie z fundamentem betonowym C 12/15, 
grubości 15 cm, na warstwie nośnej tłucznia 0/45, grubości 20 cm, Fugowanie w obszarze 
wykończeń krawędzi przy pomocy fugi na bazie polimerów. Łącznie z dostawą materiału i 
pracami pomocniczymi. Rozliczenie na podstawie wymiarów  22,5  m2    
            Droga z bloków granitowych zbocze 
Wykonanie drogi z płasko ułoŜonych bloków (krawęŜników) 100x30x6 cm z naturalnym 
ukształtowaniem przebiegu do trasy raftigowej i od filtra botanicznego do tarasu, 
Przestrzegać długości kroków, puste przestrzenie wypełnić Ŝwirem 16/32 zgodnie z 
planem 5.0 ułoŜeniem na łoŜu z zaprawy MGIII na zagęszczonej warstwie nośnej z 
mieszanki mineralnej 0/45, grubości 25 cm, Łącznie z dostawą materiału i pracami 
pomocniczymi. Rozliczenie na podstawie wymiarów       23 m2   
           Droga Ŝwirowa na zboczu 
Wykonanie drogi Ŝwirowej o szerokości Im, zagęszczonej, warstwami Ŝwiru 8-
32mm,grubość 15cm, z naturalnym ukształtowaniem przebiegu od filtra botanicznego do 
tarasu, łączącej się z granitowym murem oporowym   66 m  
            Droga z płyt na filtrze botanicznym 
UłoŜenie płyt betonowych na Ŝwirze odcinającym kapilary na filtrze botanicznym jako 
droga do prowadzenia przeglądów, Płyty betonowe szare, 30x30x5 cm, osadzić na 
nałoŜonej warstwie Ŝwiru 16/32, Minimalna odległość pomiędzy płytami: 65 cm, Łącznie z 
dostawą materiału i pracami pomocniczymi. Rozliczenie na podstawie metrów bieŜących 
ścieŜki pielęgnacyjnej      55 m.  
          Powierzchnie brukowane tarasy 
Dostawa i  ułoŜenie  nawierzchni  brukowanej   kostką betonową  10/20/6  cm w  formacie 
prostokątnym, na obszarze tarasu, na łoŜu z kruszonego piasku 0/5, grubości 3 cm na 
warstwie tłucznia 0/45, grubości 30 cm, ułoŜenie ze spadkiem 1,5 do 2,0 % łącznie z 
zaszlamieniem fug piaskiem kruszonym 0/2, łącznie z wykończeniem krawędzi 
krawęŜnikiem z betonu C 12/15, szerokość 10 cm, wysokość 15cm. Łącznie z 
dostarczeniem materiałów i pracami pomocniczymi, docięciem, Rozliczenie na podstawie 
wymiarów.         125  m2    
           Zbiornik z prysznicami 
Wykonanie z kostki granitowej z wykończeniem blokami granitowymi, na warstwie nośnej 
z mieszanki mineralnej 0/45, grubość 0,20 m, 8 sztuk bloków granitowych 100x30x8 cm 
ustawić na świeŜym betonie C 12/15 z jednostronną podporą w formie prostokątnych 
wykończeń krawędzi zbiornika, wysokość górnej krawędzi równa wys. pomostu, ok. 4 m2 
kostki granitowej 9/11 ułoŜyć w 15 cm grubości warstwie świeŜego betonu C 12/15, z 2% 
spadkiem w kierunku odpływu, Dostawa odpływu podłogowego do wbudowania i 
podłączenia do wykonanego w ramach budowy rurociągu odpływowego DN 100, 
Fugowanie materiałem na bazie polimerów, Łącznie z pracami ziemnymi, dostawą 
materiału i pracami pomocniczymi, docięciem.  2  sztuki  
 
5.8 Ogrodzenie. 
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Płot z siatki plecionej 
Wykonanie płotu z  siatki plecionej przy filtrze botanicznym, wys. 150 cm, splot drutowy 
typu philoplast 150x50x2,8 mm, Dostawa i montaŜ drutu naciągowy 3,8 mm, naciągaczy, 
słupków i podpór, wszystkie części ocynkowane i pokryte warstwą tworzywa sztucznego w 
kolorze zielonym, 4 druty naciągowe z naciągaczami na kaŜdym drucie i na kaŜdej 
powierzchni naciągniętej, fundamenty C 12/15 do słupków i podpór: 25x25x80 cm, na całej 
długości naleŜy wykonać 2 naroŜniki i 2 słupki końcowe, łącznie   z   dodatkami,   pracami   
ziemnymi   i   fundamentowymi   i   wszystkimi   pracami pomocniczymi, Rozliczenie na 
podstawie wymiarów.   18  m  
          Furtka 
Dostawa i montaŜ furtki jako dodatek do powyŜszej poz.  jednoskrzydłowa, wys. 1,50 m, 
szer.: 1,00 m 
2 sztuki słupków rurowych DU 60 mm, dł. 2,00 m, łącznie z fundamentem B 15 25x25x80 
cm Rama furtki wykonana z rury stalowej, 40 mm, z kratownicy z drutu falowanego, części 
stalowe ocynkowane i poryte warstwą zielonego tworzywa sztucznego, zamek blokowany 
kluczem z kompletem klamkowym, 

zamek cylindryczny pasujący do całego systemu zamków łącznie z dostawą materiału i 
pracami pomocniczymi  1 sztuka.  
 
 5.9 Mury i ściany. 
  
          Rekonstrukcja ścian basenu 
Pokrycie nierówności powierzchni odkucia na ścianach basenu betonem C 20/25, łącznie 
ze zbrojeniem i podłączeniem zbrojenia za starymi ścianami, wewnętrzna strona ścian 
basenu równieŜ   oszalowana,   wygładzona,   dopasowanie   do   podanych   wysokości   
powierzchni poziomych, zachować fugi dylatacyjne, Wyliczenia statyki wykonuje 
zleceniobiorca, szerokość ok. 50 cm grubość warstwy: 25 cm do 35 cm łącznie z 
szalunkiem, zbrojeniem, dostawą materiału i pracami pomocniczymi, Rozliczenie na 
podstawie wymiarów powierzchni widocznych na wewnętrznych ścianach  basenu  25  m2 
         Naprawa ścian i dna basenu 
Naprawa ścian i dna basenu, Przygotowanie miejsc uszkodzonych i wyrw (z razie 
konieczności zbicie i oczyszczenie), Wypełnienie betonem C 20/25 i wygładzenie 
powierzchni, ew. wkalkulować szalunek 
łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi Rozliczenie na podstawie wymiarów 
powierzchni 10  m2 
       Ściana działowa do filtra botanicznego 
Wykonanie ściany działowej do filtra botanicznego w starym basenie, Osadzenie na 
starym dnie basenu, wys. całkowita 2,00 m do 2,50 m, dł.: 50 m, grubość: 0,40 m do 
wysokości 1,35 m pod lustrem wody celem wykonania stopnia o szerokości 0,15 m , 
zwęŜenia muru do 0,25 m, beton C 20/25 ze zbrojeniem według wyliczeń statyki 
zleceniodawcy, łącznie ze stworzeniem statycznego połączenia z zachowanymi ścianami i 
dnem basenu, oraz:  
- szalunek obustronny, 
- 4 sztuki wycięcia do przelewu, przewidzieć długość 2,00 m 
naleŜy przedłoŜyć wyliczenia statyki i plan zbrojenia niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia, 
łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi .      100 m2 
           Skała do skoków z kamienia naturalnego 
Wykonanie monolitycznej skały z kamienia naturalnego, powierzchnia podstawowa ok. 35 
m2, o następujących funkcjach:  
- 1 sztuka punkt skoków na wys. 1,99 m ponad zwierciadłem wódy, szerokość ok. 1,00 m 
z nawisem 1,25 m wystającym poza krawędź zbiornika 
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- kompletne   zabezpieczenie   poręczami   wszystkich   miejsc   komunikacji   
zagraŜających spadnięciem, złoŜone z: 
- palików drewnianych okrągłych, długość 100 cm, rodzaj drewna modrzew, frezowane, 
wygładzone, fazowane, Dm 14 cm, uformowanie główek poprzez skos 40°,  3 otwory Dm 
4,5 cm do wprowadzenia lin nylonowych 
- łącznie z niewidocznymi mocowaniami do kamieni naturalnych przy pomocy 

ocynkowanych, wpuszczonych dulek z płytką stalową łącznie z dwoma otworami do 
zaczepienia, 
- odległość pomiędzy słupkami ok. 1,00 m, 
- łącznie z trzema rzędami rozpiętych lin, 

.  łączna długość poręczy ok. 15,00 m, 
-1 sztuka strefa nasłonecznienia ok. 5 m2 z kostki bazaltowej 
- 1 sztuka wodospad, otwór wylotowy i krawędź przelewowa szerokości ok.  1,00 m, z 
krawędzią skapującą 
- podłączenie wszystkich rurociągów (ułoŜenie ze strony zleceniobiorcy Działu II) 
- łącznie z włączeniem schodów naturalnych z ww. poz. (por. część 521) 
           Kamień naturalny:  Dostawa kamieni wielko formatowych, w formie ociosów 
wykutych lub ciosanych, Minimalna wielkość dł.xszer.xwys. 150x80x50 cm, dla punktów 
wyskoku co najmniej dł.x szer.x wys. 350x120x70 cm, ułoŜenie na zaprawie MG III 
pionowo lub z 10 % nachodzeniem na istniejącą ścianę basenu i z dalszymi niezbędnymi 
fundamentami. Wykonanie fug jako fugi cieniste, zagłębione na 1-2 cm, Fugowanie 
według uwag wstępnych. Wybór materiału – zleceniodawca.  Osadzenie dopiero po 
sprawdzeniu przez kierownictwo budowy zleceniodawcy Łącznie z materiałem, wszystkimi 
niezbędnymi drobiazgami, dostawą materiału i pracami pomocniczymi.  1 szt  

                  Wykończenie kaskad kamieniem naturalnym 
Kamień naturalny ociosany lub okuty z kaŜdej strony. Wielkość minimalna dł.xszer.xwys. 
40x25x20 cm Dostawa i fachowe układanie po obu stronach krawędzi folii, na ławie ze 
świeŜego betonu C 12/15, 2x25 cm szerokości, 15 cm grubości, fundament wygładzony 
od strony kontaktu z folią, wmurowany na warstwie oczyszczającej z tłucznia 0/45, 
grubość 10 cm zaprawą MG III dwuwarstwowo i dwurzędowo łącznie z doklejeniem folii 
wokół zbiornika z kaskadami, wewnętrzna warstwa kamieni na fundamencie betonowym C 
20/25, grubość 20 cm, na folii pod fundamentem ułoŜona mata ochronna, wypełnienie 
szczelin pomiędzy kamieniami zaprawą MG III z cementem trasowym, fugi wygładzone. 
Wys. muru ok. 0,40 m, 3 zbiorniki, całkowita długości wykończeń: 37,50 m, łącznie z 
dostawą podłączeń dopływu i odpływu z płyt z kamienia naturalnego grubości ok. 10 cm, 
wypuszczonych na 5 cm Fugowanie według warunków wstępnych . Rozliczenie na 
podstawie pomiaru długości wykończeń brzegów.  37,5 m                 
              Wykończenie z kamienia naturalnego trasy raftingowej 
Kamień naturalny jak w poz. powyŜej na trasie raftingowej. Wys. murku na zewnątrz ok. 
0,40 m, wewnątrz ok. 1,20 m 1 zbiornik, całkowita długość wykończeń: 11,00 m, łącznie z 
dostawą podłączeń dopływu i odpływu z płyt z kamienia naturalnego grubości ok. 10 cm, 
wypuszczonych na 5 cm Fugowanie według warunków wstępnych Rozliczenie na 
podstawie pomiaru długości wykończeń brzegów.         11 m  
             Murki z kamienia naturalnego - zbocze 
Kamień naturalny ociosany lub okuty z kaŜdej strony Wielkość minimalna dł.xszer.xwys. 
40x25x20 cm 
Dostawa i fachowe wmurowanie na zaprawę MG III jako , na ławie ze świeŜego betonu C 
12/15, 2x25 cm szerokości, jako wsparcie zbocza ze spadkiem 10%, łącznie z 
kamiennymi płytami okrywowymi o wymiarach 80x35x15 cm, oraz   warstwą drenaŜową ze  
Ŝwiru   16/32,   szerokości   10   cm  za  murkiem,   częściowo zagęszczoną, z 
geowłókniną 250 g/m2 i rurami drenaŜowymi DN 100 łącznie z podłączeniem do 
odwodnienia. Fugowanie zgodnie z uwagami wstępnymi łącznie z dostawą materiału i 
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pracami pomocniczymi. Rozliczenie na podstawie pomiaru długości wykończenia 
zbiornika 85 m  
            Głazy 50-150 cm 
Dostawa i fachowe ułoŜenie zaokrąglonych głazów pojedynczych, szorstkie ale o równej 
powierzchni,  umiejscowienie według poleceń kierownictwa budowy: na zboczu, przy 
potoku, na wykończenie trasy raftingowej, przy kaskadach i na plaŜy, śr. 50 -80 cm, 
solidne osadzenie w gruncie min. 10 cm pod ziemią osadzenie na fundamencie 
betonowym C 12/15 w razie potrzeby kleić, Uwaga! Niektóre miejsca posadowienia nie 
będą osiągalne dla pojazdów! 
Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi.  
 
5.10 Mosty, kładki. 
         Fundamenty punktowe ze wspornikami 
Wykonanie okrągłe fundamentów z betonu C 20/25 na wspornikach łącznie z wykopami 
pod nie, jako podpór pod kantówki kładki, Dostarczenie wspornik typu U, część górna 
104x90 mm, ocynkowanych, z widełkami 250/21 mm i ich zamontowanie na świeŜym 
betonie C 20/25. Szalowanie wolnostojącej bryły fundamentu hp. z uŜyciem Rury KG DN 
300 lub innej podobnej. Wymiary fundamentu: średnica 30 cm, wysokość 80 cm. Odstępy 
między wspornikami: 2,50 m. Wliczając dostarczenie materiałów i prace dodatkowe    130 
szt 
            Główna kładka (konstrukcja nośna pod główną kładką) 
Wykonanie dwóch ścian nośnych Ŝelbetowych dla głównej kładki z dnem w formie jednego 
elementu U-kształtnego osadzonego na uszczelnieniu dna zbiornika w strefie 
rozdzielającej zbiornik dla pływających i dla niepływających (wg. przekroju) ponad lustrem 
wody. Wysokość całkowita 140-160cm 
Długość -20m Grubość muru 20cm Beton B30, wodoodporny ze zbrojeniem według 
wyliczeń statyki zleceniodawcy. Szalunek dwustronny. 4 obniŜenia ściany do przelewu 
długości 2m i głębokości 20cm poniŜej lustra wody od strony strefy dla niepływających. 
Przepusty DN 150 w dolnej części ściany od strony strefy dla pływających Ściany pokryte 
foliąPVC od strony stref dla pływających i dla niepływających Wypełnienie dna zbiornika 
betonowego Ŝwirem drenaŜowym 8-16mm o grubości 40cm 
Wykonane zgodnie z obliczeniami statyki zleceniobiorcy, Wliczając dostarczenie 
materiałów i prace dodatkowe   1 szt  
           Wsporniki kładki prowadzącej nad filtrem roślinnym 
Dostarczenie rury DN 600 do wypełnienia betonem C 12/15 z podporą przeznaczoną na 
szeroką nasadę  IBP   100,   ocynkowanych,   o   długościach  2,00  do  4,00  m,  z  płytą 
do przymocowania do ściany dzielącej filtr roślinny i strefę pływacką oraz do fundamentów 
z rur wypełnionych betonem z kołkami ... i umieszczenie tej rury w strefie filtra roślinnego 
na odpowiedniej wysokości i odpowiednio do przepływu wody. Wymiary  wsporników:   
średnica  60  cm,  wysokość  do  ok.   1,20  cm,  odległość  między wspornikami 2,50 m. 
Zamontowane na uszczelnieniu z folii na dnie zbiornika, dla ochrony folii poci podstawami 
wsporników umieszczone maty z gumy z recyclingu o grubości co najmniej 1 cm. 
Wliczając fundament z betonu C 20/25 pod folią o wymiarach 80x80x35 cm Wliczając 
wykopy pod wsporniki Wliczając dostarczenie materiałów i prace dodatkowe        14 sztuk  
           Kantówka 10x14 cm, nieheblowana 

Kantówka z modrzewia, 10x14 cm, nieheblowana, o długościach do 5,0 m, do konstrukcji 
nośnej kładki, 
Dostarczenie materiału.    490 m  
          Kantówka 10x10 cm., nieheblowana 
Kantówka z modrzewia, 10x14 cm, nieheblowana, o długościach do 5,0 m, do konstrukcji 
nośnej kładki na istniejącym murze zbiornika,                85 m  
          Deski 4x12 cm, rowkowane 
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Belki z modrzewia, 4x12 cm, heblowane i fazowane, dwustronnie rowkowane, szczeliny 
0,5 cm o długości 5,0 m, na nawierzchnię kładki  ok.  430 m2   
         Deski 4x15 cm, gładkie 

Belki z modrzewia, 4x15 cm, heblowane i fazowane, o długościach do 5,0 m, do 
przymocowania folii na brzegu zbiornika     85 m  

         MontaŜ kładki 
Wykonanie nawierzchni kładki na konstrukcji z kantówki z materiałów wymienionych w 
poprzednich pozycjach. Materiały mocujące:  śruby do drewna V2A, 6x 100 mm, z 
płaskimi główkami, do przykręcenia  belek, 2 sztuki na kaŜdą belkę ocynkowane, 8x60 
mm, do przykręcenia kantówki do elementów z pozycji  „Fundamenty punktowe ze 
wspornikami", 4 sztuki na kaŜdy wspornik wliczając wszystkie dodatkowe materiały, jak 
łączniki naroŜne, podkładki, itp. Łączna powierzchnia d0 zmontowania: ok. 430 m2 kładki. 
Wliczając materiały mocujące i prace dodatkowe  1  szt   
          Klapa w pomoście, 2-częściowa, prostokątna 
Dodatek do pozycji „MontaŜ kładki", Wykonanie i zamontowanie 2-częściowj klapy z belek 
Wymiary: ok. 200,x 110 cm, 200 x 130 cm Dodatkowe materiały: 4 kantówki z modrzewia 
10xl0x ca. 195 cm, 4 kantówki z modrzewia 10xl0x ca. 100 cm, 24 śruby do drewna V2A, 
6x 100 mm,  z płaską główką do skręcenia konstrukcji. Wliczając dostarczenie 
dodatkowych materiałów i prace dodatkowe  4 sztuki       
           Łódź do zabaw 
Wykonanie i przymocowanie Według detalu 5.2.1.4, materiały jak w „Uwagach wstępnych" 
Materiały: 
22 m kantówki 10/14 modrzew 80 m belek 4/12 modrzew 3 pontony 2 przegubowe 
uchwyty obrotowe 
2 łańcuchy do trzymania się z V2A, ciasno splecione, o ogniwach max 8 mm, okryte 
kurczliwymi osłonami z PE, o długości 1 m, z uszami do przymocowania, o wytrzymałości 
na obciąŜenie minimum 200 kg  2 płyty kotwiczące z betonu C 20/25, 100/100715 cm, 
wszystkie wystające kanty ścięte i zaokrąglone, połoŜone na  macie z twardej gumy z 
recyclingu o grubości 1 cm jako ochrona uszczelnienia z folii 1 maszt drewniany, okrągła 
belka o średnicy 10 cm i długości L=4 m, modrzew, z naciągiem z lin  1 Ŝagiel o 
powierzchni A=6 m2  , Sposób przetworzenia i potwierdzenia dostaw - patrz „Uwagi 
wstępne" Wliczając dostarczenie materiałów i prace dodatkowe  1 sztuka  
              Balustrady i poręcze 
Na słupy balustrady i poręcze paliki okrągłe z modrzewia, frezowane, Średnica  14 cm,  
długość  100  cm ze  ściętym końcem i  2 wierceniami po 45  mm do przeciągnięcia liny. 
Lina nylonowa, o średnicy 40 mm, kolory naturalne, Ze stopionymi końcówkami, 
umocowanie liny w kaŜdym wierceniu słupów za pomocą płaskich śrub z V2A, 6x80 mm. 
Wliczając mocowanie ze stali ocynkowanej słupów do konstrukcji kładki w odstępach co 
2,50 m. Poręcz frezowana do okrągłego kształtu, średnica 12 cm, ..., przymocowana do 
słupów na pomocą śrub z płaską główką typu Tora. Wliczając wszystkie materiały, 
dopasowanie i prace dodatkowe oraz montaŜ.       55 m.  
            Most nad zbiornikiem z kaskadami 
Konstrukcja mostu z: 8 kantówek 10/14 cm, modrzew nieheblowany, długość 2,50 m, 
zamontowane na odcinku 3,50 m  , 2 podłuŜne fundamenty o długości 2,50 m kaŜdy, 
szerokości 0,40 m, wysokości 1,20 m z betonu C 20/25, łącznie ze zbrojeniem 
wykonanym według wyliczeń zleceniobiorcy. Nawierzchnia z belek jak w pozycji „Belki 
4x12 cm, rowkowane", ale grubość 60 cm zamiast 40 cm Wliczając dwustronną 
balustradę opisaną w pozycji „Balustrady i poręcze" Wymiary mostu: 3,50x2,50 m. 
Obróbka według opisu w pozycji „MontaŜ kładki" ^Wliczając wszystkie materiały i prace 
dodatkowe   1 szt. 
 
5.11 Osadniki. 
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Osadnik 
Dostarczenie osadnika jako zamkniętego prefabrykowanego elementu z betonu z dnem 
lub wykonanego ze świeŜego betonu C 20/25 z uzbrojeniem, z obliczeniem statyki 
wykonanym i przedłoŜonym przez zleceniobiorcę, i zamontowanie go nad folią w filtrze 
biologicznym. Wymiary wewnętrzne dł./szer./wys 3,50 x 2,50 x 1,20 m, Jedna zagłębiona 
podłuŜna ściana o wys.  1,10 m skierowana do filtra biologicznego jako 
przepływ. Budowa odpowiednio do poziomu terenu na warstwie z zaprawy, na folii, z 
podkładką z maty 
gumowej z recyclingu o grubości 2 cm. Pod folią zagęszczona warstwa nośna z pospółki 
mineralnej 0/45 o grubości 30 cm. Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi      
1 sztuk  
               Płyta fundamentowa pod studzienkę zbiorczą 
Wykonanie  płyty  fundamentowej   pod  studzienkę  zbiorczą w  filtrze  biologicznym pod 
uszczelnieniem z folii, łącznie z robotami ziemnymi, usunięta ziemia rozmieszczona w 
obszarach do wypełnienia opisanych w pozycji „Wyburzenia elementów betonowych",  
dostarczenie betonu C 20/25 z uzbrojeniem i wbudowanie go na odpowiedniej wysokości 
(wysokość odpowiednia do otworu wylotowego UK dla rury KG o średnicy DN 300/DN 400 
w studzience zbiorczej filtra roślinnego) Wymiary płyty 2,00 x 2,00 x 0,20 m. 
Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi       1  sztuka  
         Studzienka zbiorcza, filtr mineralno-roślinny  
Studzienka zbiorcza i kontrolna do przyłączenia kolektora rur drenaŜowych DN 200 nad 
folią w filtrze mineralno-roślinnym, wykonana   jako    studzienka   z   prefabrykowanych   
elementów   betonowych,    zamykana dwuczęściową klapą ze stali V2A i rurą 
odpowietrzającą, całkowita wysokość 1,50 m. Dostarczenie kręgów do studzienki DN 1500 
z drabinką do wchodzenia, osadzenie ich na płycie dolnej stanowiącej dno, zachowując 
szczelność, z 4-ema przyłączeniami odpornymi na ciśnienie wody w części dolnej 
przeznaczonymi dla: 1 rury KG DN 300/DN 400,  3 rur KG DN 200. NaleŜy zostawić 
wystarczającą ilość miejsca do wbudowania 3 suwaków do wlotów rur KG DN200!  
Budowa studzienki na macie z twardej gumy z recyclingu i ułoŜenie dodatkowej warstwy 
folii dla ochrony uszczelnienia. 
Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi      1 sztuka  
          Studzienka odwadniająca przy skale do skoków 
Studzienka zbiorcza i kontrolna do przyłączenia kolektora rur drenaŜowych DN 200 (pod 
folią), z przyłączeniem pompy głębinowej w północno-wschodnim rogu obszaru 
pływackiego. Wykonania jako  studzienka z prefabrykowanych elementów betonowych z 
drabinką do wchodzenia, stoŜkiem wieńczącym i klapą Ŝeliwną, KI. A. Kręgi studzienki 
ustawione na starym dnie zbiornika, szczelnie dla wody średnica 1,0 m, całkowita 
wysokość 4,50 m. NaleŜy doliczyć:  
- 1 przepust dla rury KG DN 200 
- 3 przepusty dla rur KG DN 150 
- 1 przepust dla rury KG DN 100 
- 1 suwak DN 150 jako głęboki drenaŜ skały do skoków. 
      
 Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi  1 sztuka   

 
5.12 Filtr mineralno-roślinny.  
  
           Płyty trawnikowe na obrzeŜach filtra botanicznego 
Wykonanie obramowania z płyt trawnikowych w celu utrwalenia wysokości uszczelnienia z 
folii filtra botanicznego, odpowiednio do poziomu terenu. Dostarczenie płyt trawnikowych   
100x25x6  cm o  ściętych  lub  zaokrąglonych  kantach i osadzenie ich w świeŜym betonie, 
z obustronnym podparciem, 
na zagęszczonej warstwie nośnej z pospółki mineralnej 0/45, o grubości 10 cm. Łącznie z 
dostawą materiału i pracami pomocniczymi,          55  m  
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             Piasek 0/2 pod folię 
Piasek 0/2 jako warstwa ochronna i wyrównująca pod folią - dostarczenie, rozmieszczenie, 
wyrównanie i zagęszczenie, na obszarach do wypełnienia i w wykopie, grubość warstwy: 5 
cm.  Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi,   850  m2   
          świr drenaŜowy 2/8 mm, filtr botaniczny 
świr   drenaŜowy   2/8   mm   rozmieszczony   ręcznie   jako   warstwa   drenująca   w   
filtrze botanicznym, na obszarze leŜącym nad przewodem drenującym VS o średnicy 150, 
grubość warstwy 35 cm. Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi,   105 m3    
             Substrat do filtra botanicznego 2/22 
Rozmieszczenie substratu do filtra botanicznego i osadników bez rozdzielania mieszanin, 
materiał: Biocalith PG plus, stopniowanie grubości ziaren 2/22, ilość: ok. 150 m3,  
producent: firma Dispo . NaleŜy doliczyć koszty pracy ręcznej. Łącznie z dostawą 
materiału i pracami pomocniczymi,  150 m3 
Zeolit (klinoptylolit>75%)  ilość: ok. 24m3   
    Zamonit   ilość: ok. 24 m3  
           świr 16/32, jako zapora kapilarna 
Rozmieszczenie Ŝwiru 16/32 nad mocowaniem brzegu folii filtra roślinnego jako zapory 
kapilarnej, 
średnia grubość 0,25 m, średnia szerokość 1,00 m. Łącznie z dostawą materiału i 
pracami pomocniczymi,      55 m2 
         świr 16/32, próg Ŝwirowy w filtrze botanicznym 
świr 16/32, umieszczony w substracie filtra botanicznego jako pas ze Ŝwiru 
przepuszczający wodę, 
grubość warstwy: 30 cm, szerokość 50 cm. Łącznie z dostawą materiału i pracami 
pomocniczymi,       3,0 m3          

     świr 16/32, pod pomostem 
świr 16/32, umieszczony pod drewnianą konstrukcją kładki jako warstwa czyszcząca, 
grubość warstwy: 10 cm. Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi,    260 m2     
      świr 16/32, kaskady, źródełka, potok 
świr 16/32 rozmieszczony w kaskadach i potoku nad warstwą opisaną w pozycji 
„Okrąglaki 100-200 mm", grubość warstwy: 20 cm. Łącznie z dostawą materiału i pracami 
pomocniczymi,  35 m2   
     świr 2/16 na plaŜe 
świr 2/16 rozmieszczony na obszarze dla niepływających i na pagórku do zabaw, 
większość pracy wykonana ręcznie, poniewaŜ teren jest niedostępny dla pojazdów, co 
naleŜy doliczyć, średnia grubość warstwy: 30 cm. Łącznie z dostawą materiału i pracami 
pomocniczymi,   500 m2      
      WyłoŜenie niecki kaskady kostką brukową 
Wykonanie nawierzchni kaskady z kostki brukowej z naturalnego kamienia w ciemnym 
kolorze. 
UłoŜenie drobnego bruku 9/11 z bazaltu lub diabazu, nieuŜywanego (z szorstką 
powierzchnią), na łoŜu betonowym B 25 o grubości 0,20 m z płaskim uzbrojeniem ze stali 
w kształt niecki, na uszczelnieniu z folii i warstwie geowłókniny. Niezbędne jest 
wykonanie fug z materiału rozszerzalnego i uszczelnienie materiałem trwale elastycznym. 
Głębokość niecki, odpowiadająca głębokości wody: max 25 cm, % 
nachylenie dna niecki w celu odpływu wody z dna: ok. 3%, łącznie z odpływem z dna, 
przykryciem i obramowaniem. Wypełnienie fug bruku zaprawą fugową z zawartością 
polimerów. Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi,   20 m2    
       Okrąglaki 100 - 200 mm 
Rozmieszczenie okrąglaków w celu ochrony folii w kaskadach i korycie potoku. NaleŜy 
wziąć pod uwagę pracę ręczną. Kamienie potłuczone, z ostrymi kantami naleŜy oddzielić. 
Grubość warstwy ok. 20 cm, przekrój kamieni 100-200 mm. Łącznie z dostawą materiału i 
pracami pomocniczymi,   35 m2   
       Głaz ze źródełkiem, strefa dla niepływających /rafting 
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UłoŜenie pasującego głazu opisanego w pozycji „Głaz>150 cm" na przygotowanych 
głazach i blokach naturalnego kamienia i nad rurą PE-HD (ułoŜoną przez zleceniobiorcę 
działu II), jako „głazu ze źródełkiem". Wylot rury w kierunku zbiornika: w odległości ok. 1 
m (długość ramienia) od przedniego 
-wylewu wody, obszar obmywania kamieni przed źródełkiem wyłoŜony płaskim 
piaskowcem, głazy na łoŜu betonowym 12/15 o grubości 30 cm, z uŜyciem zaprawy MG 
III z cementem trasowym, łącznie z matą z twardej gumy z recyclingu o grubości 1 cm dla 
ochrony folii. ŁoŜe betonowe zakończone min. 10 cm pod powierzchnią ze Ŝwiru OK. 
Uwaga! Miejsca budowy nie są przejezdne! NaleŜy przewidzieć następujące przyłączenia 
HDPE: - 1 x PE-HD DN 90 Kamień ze źródełkiem, początek trasy raftingowej. -lx.PE-
HDDN150 Kamień ze źródełkiem w części niepływackiej. Łącznie z dostawą materiału i 
pracami pomocniczymi   2, szt          
           Instalacja drenaŜowa DN 150, odwodnienie zbocza 

Przewód drenujący DN 150 z rur częściowo nasiąkliwych z PE, spręŜonych, karbowanych 
od strony zewnętrznej, wewnątrz gładkich. Dostarczenie muf złączowych w 9 pasmach, 
ułoŜenie w istniejących rowach, przyłączenie do rury DN 150 i przyłączenie rozgałęzień za 
pomocą dostarczonych  przejściówek. Łącznie z dostawą materiału i pracami 
pomocniczymi,  365 m  
        Rów odwadniający, Ŝwir drenaŜowy 8/16 
Wykonanie instalacji odprowadzającej wodę ze specjalnego przelewu filtra biologicznego, 
złoŜonej z rowu, Ŝwiru drenaŜowego 8/16, bez drobnych części, otaczającego pasmo 
drenaŜowe z rury z PE, DN 100, częściowo nasiąkliwej, sprzęŜonej, na wierzchu 
karbowanej, w środku gładkiej, łącznie z mufami złączowymi i korkiem zamykającym i 
zamontowanie tych elementów warstwowo, łącznie z okryciem instalacji ze wszystkich 
stron geowłókniną 300g/m2. Wymiary: średnia głębokość rowu 0,60 m,  szerokość ok. 0,75 
m. Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi,    70  m  
       Warstwa ochronna przed mrozem trasy raftingu 50 cm, Ŝwir 0/45 mm 
UłoŜenie warstwami i zagęszczenie warstwy nośnej dla trasy raftingowej z dostarczonego 
Ŝwiru 0/45 mm, moduł odkształcenia Ev2 min. 100 MN/ m2, materiał: Ŝwir o ziarnach 0/45 
mm, grubość warstwy 50 cm , nachylenie do 10%. Łącznie z pracami pomocniczymi, 
rozliczenie według zleconych profili 31 m3   
       Wybetonowanie trasy do raftingu 
Wykonanie łoŜyska betonowego z zawiniętymi krawędziami na zboczu, na istniejącej 
warstwie nośnej 0/45, odpowiednio do wysokości i spadku. ŚwieŜy beton C 20/25, 
warstwy dolna i górna, maty stalowe do betonu DIN 488 IV M, Q 188 A jako ochrona przed 
pękaniem, brzegi wygładzone, specjalne wykończenie naroŜników, grubość łoŜyska 20 
cm, wybrzuszenie krawędzi miękko uformowane, ok. 20x30 cm. Wykonanie fug 
rozszerzalnych na długości 6,00 m. Górna powierzchnia betonu starannie wygładzona. 
Szerokość trasy do raftingu: ok. 1,80 m, długość trasy do raftingu: ok. 30,00 m, nachylenie 
trasy do raftingu: max do 10%. Łącznie z częściami, szalowaniem, dostarczeniem 
materiałów i pracami pomocniczymi,   55,8 m2    
          świr 16/32, 30 cm, jako blokada kapilarna przy trasie do raftingu 
Dostarczenie Ŝwiru 16/32 do blokady kapilarnej i przykrycie nim brzegu folii toru do 
raftingu. Średnia grubość warstwy: 0,30 m, średnia szerokość warstwy: 0,30 m. Łącznie z 
dostarczeniem materiału i pracami pomocniczymi,   62 m  
          
 5.13 Budowle specjalne. 
           ObrzeŜa trawników przy boiskach sportowych 
Wykonanie wykończeń płytami obrzeŜy trawników odpowiednio do poziomu otoczenia jako 
obrzeŜa zagłębione ObrzeŜa, 100x25x6 cm, krawędzie zaokrąglone, dostawa i osadzenie 
w betonie świeŜym 15 
cm, C 12/15, z 10 cm grubości podporą obustronną, łącznie z zagęszczoną warstwą nośną 
grubości 10 cm z mieszanki mineralnej 0/45 łącznie z dostawą materiału i pracami 
pomocniczymi,   115 m   
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        Płyty trawnikowe pod powierzchnią boiska do siatkówki plaŜowej 
Płyty trawnikowe typu Eko 60x40x10 cm, beton, dostawa i ułoŜenie pod przyszłym 
boiskiem odpowiednio do profilu i wysokości na warstwie wyrównawczej grubości 3 cm z 
piasku 0/2 pomiędzy obrzeŜami trawnika. Łącznie z dostawą materiału, docięciem, 
pracami pomocniczymi   250 m2    
        Piasek do gry w siatkówkę plaŜową 1/3, 40 cm 
Piasek do gry o ziarnistości 1/3 mm, okrągły, 2x płukany, bez iłów kolor: jasno szary / beŜ, 
dostawa i ułoŜenie, Warstwa grubości 50 cm, łącznie z dostawą materiału i pracami 
pomocniczymi  125 m3    
        Nawierzchnia tartanowa na boisko do koszykówki 
Dostawa i fachowe ułoŜenie nawierzchni z tworzywa sztucznego na boisko do gry w 
koszykówkę. Materiał Tartan, klasa obciąŜenia B, wodno przepuszczalna, złoŜona z -
 wykończenie krawędzi, -15 mm nawierzchnia z tworzywa sztucznego na bazie EP 
65 mm zagęszczona warstwa nośna o ziarnistości 2/8 mm, 150 mm otaczająca warstwa 
nośna z tłucznia 0/45 100 mm warstwa drenaŜowa z pospółki o ziarnistości 0/32 łącznie z 
trwałym oznakowaniem barwnym powierzchni boiska według norm, łącznie z dostawą 
materiału i pracami pomocniczymi,       157,5 m2    
        Fundament pompowni 
Wykonanie fundamentu opaskowego dla poz. „pompownia „ łącznie z wykopem i 
szalunkami, głębokość wykopu od powierzchni gruntu do 0,80 m, Szerokość dna do 0,50 
m, Kategoria gruntu 3 - 5 DIN 18300, Urobek wydobyty naleŜy wykorzystać na obszarach 
zasypywania, droga transportu do 100 m, Zbrojony beton świeŜy C 20/ 25, Szerokość  i  
wysokość  fundamentu  zgodnie  z  wyliczeniem  statyki  zleceniobiorcy przy załoŜeniu 
osadzenia odpornego na mróz, łączna średnia długość ok. 10,00 m,  łącznie ze wszystkimi 
przepustami dla instalacji i wmontowaniem opaski uziemiającej z dole fundamentowym, 
łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi  1 sztuka   
          Pompownia 
Wykonanie  budynku  do  posadowienia  pomp  i  armatury  przełączającej  jako   
gotowego elementu betonowego ponad studzienką ssawną na fundamencie opisanym w 
poz. powyŜej, Zabezpieczenie przed podsiąkaniem poprzez  warstwę  papy bitumicznej  
na fundamencie opaskowym, powierzchnia podstawowa, wymiary zew.: ok. 250 x 250 cm, 
Wysokość wewnątrz: ok. 220 cm, Grubość ścian: ok. 10 cm + docieplenie , bez podłogi,  
Pokrywa/dach z wypustem po kaŜdej stronie dł. 25 cm i  spadkiem poprzecznym     2%, 
nadający  się  do  zazielenienia z  okalającym murkiem betonowym wys. ok. 15 cm łącznie 
z otworem do odprowadzenia wody opadowej, -Powierzchnie ścian pokryte tynkiem 
szorstkim połoŜonym na warstwie docieplającej, wewnątrz pomalowana na biało farbą 
zmywalną, z zewnątrz farba kryjąca, Drzwi stalowe ocynkowane ok. 100x 200 cm, z 
uszczelką zapobiegającą przedostawaniu się wilgoci, zamek blokowany kluczem wraz 
kompletem klamkowym, zamek cylindryczny, zgodny z systemem zamykania, - okno z 
tworzywa sztucznego (wykonanie jak okno piwniczne), wymiary ok. 60 x 80 cm, 
wbudowane na przeciw drzwi oszklenie izolacyjna, otwierane i uchylne, krata stalowa - 
zabezpieczenie antywłamaniowe otwory wentylacyjne celem zapewnienia stałej wentylacji 
diagonalnej łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi    1 sztuka.               
       Studzienka ssawna- pompownia 
Osadzenie studzienki prefabrykowanej w wykonanym dole z poz. „wykop pod studzienkę 
ssawną"Wys. łączna ok. 2,50 m, DN 1500 Kręgi  muszą posiadać   stalowe   szczeble   
drabinowe,   osadzenie  wodoszczelne  na  płycie podłogowej,  
UWAGA: stałe napełnienie wodą, 1 przepust wodoszczelny dla rury dopływowej DN 
300/DN 400, Łącznie  z  rusztem okrywającym  (otwory na instalację  ssawną i  czujniki  
pomiarowe  i temperaturowe) z mocowaniem, dokładnie dopasowany fabrycznie 
ocynkowany, łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi         1 sztuka  
        Płyta podłogowa w pompowni 
Beton świeŜy, C 20/ 25, łącznie ze zbrojeniem, w pompowni, czysto wygładzona, 
pomalowana na szaro, ok. 230 x 230 cm powierzchni podstawowej, grubość warstwy: 15 
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cm szczelina i oddzielenie statyczne od studzienki ssawnej Dm ok. 150 cm i fundamentu / 
ściany pompowni poprzez ułoŜenie papy bitumicznej, elastyczne wodoszczelne 
dopasowanie 1 rurociągu   DN 150, 2 kabli elektrycznych, 1 rury pustej do kabla 
pomiarowego, Warstwa oczyszczająca, grubość 20 cm, pospółka mineralna 0/45 
łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi    1 sztuka  
        Poręcz w basenie dla pływających 
Dostawa poręczy na ścianie basenu dla pływających wykonanej z V2A i montaŜ do 
uchwytów ściennych z V2A do kantówek pomostu, odstęp pomiędzy uchwytami ściennymi 
ok. 1,50 m   - 3 rury pojedyncze o prostym przebiegu, bez naroŜników, Średnica rury 
poręczy: 35-40 mm, zakończenia rur zostaną zamknięte zaokrąglonymi zaślepkami. 
łącznie z materiałami do łączenia i mocowania oraz pracami pomocniczymi  wyliczenie 
wielkości na podstawie pomiaru       75  m  
        Drabinka pomostu 

Demontowalna drabinka do wchodzenia do wody ze stali szlachetnej, 4-stopniowa, ze 
stopniem bezpieczeństwa, dostawa i montaŜ, jako   wykonanie   specjalne   z   
dodatkowymi   rurami   czworokątnymi   do   powiększenia powierzchni mocowania na 
śruby do desek pomostu, z płytą dociskową z wkładką gumową na folię, występ dźwigara 
450 mm, dźwigary drabinki wysokości 940 i 730 mm, dźwigar 43 mm, łącznie z dostawą 
materiału i pracami pomocniczymi  4  sztuki   

        Maszt do flagi sygnalizacyjnej 
Maszt do flagi sygnalizacyjnej z Ŝywicy poliestrowej o wzmacnianych włóknach (GFK) z 
systemem   zewnętrznego   prowadzenia   linki,   zabarwiony   na   biało,   podstawowa   
forma cylindryczna przechodząca w stoŜek, z ocynkowanym zakotwiczeniem do gruntu 
przy pomocy prętów M 20x600 mm, przepust liny przez  obrotową głowicę masztu z 
wytrzymałego tworzywa, łącznie z liną do wciągania, knagą Wys. ponad poziom gruntu: 
6,0 m Przykładowy dostawca: Fa. Eisen - Jager, Typ 48 50 06 Dostawa i postawienie 
zgodnie ze wskazówkami producenta. łącznie   ze   wszystkimi   materiałami,   pracami   
przy   fundamentach   i   innymi   pracami pomocniczymi.   1  sztuka    
          Flaga sygnalizacyjna 200 x 120 cm 
Flaga sygnalizacyjna (wciągana na maszt) o wymiarach 200 x 120 cm w kolorach: lx 
czerwona,  lx zielona do powyŜszej poz. „maszt na flagę" wykonana z tkaniny syntetycznej 
odpornej na działanie światła, powietrza, słońca i wody, dostawa i montaŜ według 
wskazówek producenta Przykładowy dostawca: Fa. Eisen – Jager Łącznie ze wszystkimi 
materiałami i pracami pomocniczymi.  1  szt   
 
 
6. TECHNIKA WODNA I USZCZELNIENIA FOLIĄ. 
 
         6.1 Uszczelnienie  
 
          Dostawa i ułoŜenie maty ochronnej poliestrowej 
Dostawa i wyłoŜenie fizełiny poliestrowej 300 g/m2 ,  jako ochrona, oddzielenie, wyściółka 
lub/i warstwa drenaŜowa, na gruncie i ścianach pod folię, w strefach wody płytkiej takŜe 
na folię szerokość pasa 200 cm, ułoŜenie z min. 5 cm zakładem W strefach o pionowych 
ścianach (betonowych) naleŜy podkleić fizelinę specjalnym klejem TRIYOPAL4500.  W 
przypadku zawilgocenia naleŜy przybić fizelinę do ścian dodatkowo nitami aluminiowymi z 
rdzeniem z V2A (zabezpieczenie przed zjeŜdŜaniem) Podane poniŜej powierzchnie 
odnoszą się do gotowych ułoŜonych powierzchni, zleceniobiorca musi skalkulować 
dodatek za zakład i iprzycinanie przy krawędziach itp. Dla następujących zbiorników: 

- Filtr mineralno-roślinny (dwuwarstwowo): 1220m2 
- Potok (dwuwarstwowo): 20m2 
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- Trasa raftingowa (dwuwarstwowo) 200m2 
- Dla niepływających (dwuwarstwowo) 1400m2 
- Dla pływających (jednowarstwowo) 790m2 
- Zbiornik z kaskadami (dwuwarstwowo) 120m2 
                                       Suma: 3.750m2                                           
Dostawa i ułoŜenie folii uszczelniającej 
 Folia z roli delifol TG wzmacniana tkaniną, grubość 1,5 mm, kolor jasno zielony, dostawa 
i ułoŜenie fachowe według zaleceń producenta na powierzchniach gruntu i ścian. Płaty 
folii na obrzeŜach, po napełnieniu wodą, zgrzać lub przytwierdzić do korony ścian basenu 
nitami aluminiowymi z rdzeniem z V2A przebijając folię, nity rozmieścić co 8cm, lub końce 
folii zakopać (ze strony budowy) ponad poziomem lustra wody. Pasma folii będą 
zgrzewane zgodnie z zaleceniami producenta. Zakład musi wynosić min. 5 cm. NaleŜy 
unikać wielokrotnego nakładania się warstw w miejscach łączenia. Zakłady T, naroŜniki, 
wszystkie krawędzie i zakłady naleŜy zabezpieczyć płynem delifol-PVC Dostawa i 
ułoŜenie Marka:DLW Typ:TG lub porównywalne Podane poniŜej powierzchnie odnoszą się 
do gotowych ułoŜonych powierzchni, zleceniobiorca musi skalkulować dodatek za zakład i 
przycinanie przy krawędziach itp. Dla następujących zbiorników: 

- Filtr mineralno-roślinny: 580m2 
- Potok: 10m2 
- Trasa raftingu (dwuwarstwowo) 200m2 
- dla niepływających: 700m2 
- dla pływających: 75Om2 
- zbiornik z kaskadami (dwuwarstwowo) 100m2 
-                                   Suma: 2.340m2 
          Blaszane łączniki do łączenia folii z betonem 
Pasma blachy do mocowania folii odcinki 50 mm i odcinki  100 mm, wygięte na 50x50 
mm, jako górne mocowanie pasma uszczelniającego. Mocowanie blaszek do ścian 
betonowych zbiornika głównego, przepływów do zbiornika z kaskadami przy pomocy nitów 
aluminiowych z rdzeniem ze stali V2A 
dostawa i montaŜ              420 m    
        Rynny przelewowe  
ze stali szlachetnej, w 4 częściach, dł. 2,50 m kaŜda, Powierzchnia przekroju ok. 100 cm2 
kaŜda, łącznie z podłączeniem DN 100 do wbudowania w betonowej ścianie działowej, 
dostawa i montaŜ pod konstrukcją pomostu.      4 szt 
 
            6.2. RUROCIĄGI I WYPOSAśENIE. 
Uwagi wstępne 
Część ta zawiera zarówno technikę związaną z mieszaniem wody, rurociągi ciśnieniowe i 
wyposaŜenie jak teŜ (mechaniczne) sterowanie w obszarze wody świeŜej zamkniętego 
obiegu wody (woda w stawie kąpielowym). Dla wody pitnej i studziennej muszą być 
zastosowane osobne systemy zasilania. Celem jednoznacznego   odróŜniania   naleŜy   
zastosować   róŜne   kolory   instalacji   i   odpowiednio oznakować oba układy.           
Materiały: 
Wybór materiałów uzaleŜniony jest od miejsca zastosowania i powinien być 
sprawdzony przez zleceniobiorcę przed rozpoczęciem prac budowlanych pod kątem 
dopuszczenia i przydatności. Szczególnie w odniesieniu do instalacji obiegu wody 
zleceniodawca musi sprawdzić poniŜej podane średnice (wszystkie średnice 
wewnętrzne) pod kątem własnych wyliczeń hydrauliki w odniesieniu do wydajności 
przepływu wody i doboru ciśnienia. JeŜeli zostaną stwierdzone rozbieŜności, naleŜy 
o nich poinformować kierownictwo budowy przed montaŜem. Ponadto 
zleceniodawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie rozpisane uszczelnienia i 
przebicia ścian (np. przewierty koronowe) na kompatybilność z wybranymi 
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średnicami rur. Rurociągi ciśnieniowe z rur PE-HD, częściowo z rur PP-HD.  Dla 
wody pitnej przewidzieć rurociąg o stopniu ciśnienia PN > 12,5. Dla wszystkich 
pozostałych rurociągów ciśnieniowych do punktów zasilania moŜna przyjąć stopień 
ciśnienia PN < 12,5 w zaleŜności od stopnia ciśnienia pomp. Rurociąg 
odprowadzający przelew z rur kanalizacyjnych KG. Rurociągi muszą być układane 
według instrukcji producenta jak teŜ odpowiednich wytycznych DYGW i zgodnie z 
normą DIN 18630 jako gotowe do eksploatacji. Rury kanalizacyjne KG według 
normy DIN 19543, transport mediów według  8072 oraz DIN EN 476, instrukcji 
układania producenta oraz DIN EN 1610. Jako kształtki i łączniki moŜna stosować 
wyłącznie dostępne w handlu towary odpowiadające wymogom normy DIN. Próby 
ciśnienia naleŜy zgłaszać odpowiednio wcześnie i przeprowadzać w obecności 
kierownictwa budowy oraz protokółować.  
Ustalanie ceny 
W kalkulacji cen naleŜy uwzględnić wszystkie prace związane z  szczelnieniem i 
zgrzewaniem, jak teŜ wszystkie części, usługi i zabezpieczenia, które są niezbędne 
celem zapewnienia właściwej eksploatacji. W kalkulacji cen naleŜy uwzględnić: Rurociągi 
przebiegające pod ziemią naleŜy ułoŜyć w łoŜu piaskowym z odpowiednią warstwą 
okrywającą i taśmą sygnalizacyjną. Materiał do uszczelniania i mocowania, ten ostatni z 
solidnej stali profilowej ocynkowany lub z V2A. Wszelkie   śruby   do   mocowań  i   
połączenia  kołnierzowe   (stal ocynkowana lub V2A) o ile w poszczególnych pozycjach 
nie zostały podane inne wymogi. Wszelkie przypadające koszty za np. ustawienie 
rusztowania lub utrudnienia montaŜowe naleŜy takŜe uwzględnić w kosztach 
jednostkowych.  
          Uwagi wstępne rurociągi ciśnieniowe 
Wszystkie układane rurociągi ciśnieniowe z rur PE-HD DN 20 do DN 250, wymienione w 
poniŜszych pozycjach, muszą być układane ze spadkiem dna min. 0,5% we wcześniej 
przygotowanych rowach w celu całkowitego opróŜnienia rurociągu, aby ochronić go przed 
szkodliwym działaniem mrozu w miesiącach zimowych.  
           PE-HD rura ciśnieniowa DN 180, główne zasilanie 
Rura ciśnieniowa z PE-HD DN 180 PN 10 Dostawa,   ułoŜenie   odporne   na   mróz,   
odpowiednio   do   wysokości   i   ze   spadkiem   w przygotowanych rowach jako 1 
instalacja. Dostawa łącznie z fittingiem, ze wszystkimi kształtkami, łącznikami, 
podłączeniem rurociągu z kaŜdej strony. W cenie jednostkowej naleŜy ponadto uwzględnić 
wykonanie łoŜa piaskowego, min. 5 cm i odpowiedniej warstwy okrywającej oraz taśmy 
sygnalizacyjnej. Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi. 100 m   
         PE-HD Rura ciśnieniowa DN 150, Rafting 
Rura ciśnieniowa z PE-HD DN 150 PN 10. Dostawa,   ułoŜenie   odporne   na   mróz,   
odpowiednio   do   wysokości   i   ze   spadkiem   w przygotowanych rowach jako 1 
instalacja. Dostawa łącznie z fittingiem, ze wszystkimi kształtkami, łącznikami, 
podłączeniem rurociągu z kaŜdej strony. W cenie jednostkowej naleŜy ponadto uwzględnić 
wykonanie łoŜa piaskowego, min. 5 cm i odpowiedniej warstwy okrywającej oraz taśmy 
sygnalizacyjnej. Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi 20  m.  
        PE-HD Rura ciśnieniowa DN 90 
Rura ciśnieniowa z PE-HD DN 90 PN 10. Dostawa,   ułoŜenie   odporne   na   mróz,   
odpowiednio   do   wysokości   i   ze   spadkiem   w przygotowanych rowach jako 4 
instalacje: 
- 1x odgałęzienie do kamienia ze źródełkiem - strefa dla niepływających 
- 1x odgałęzienie kaskady 
- 1 x odgałęzienie zasilanie podwodne w strefie dla pływających 
- 1 x odgałęzienie strefa nasłonecznienia /wodospad skała do skoków  
       Dostawa łącznie z fittingiem, ze wszystkimi kształtkami, łącznikami, podłączeniem 
rurociągu z kaŜdej strony. W cenie jednostkowej naleŜy ponadto uwzględnić wykonanie 
łoŜa piaskowego, min. 5 cm i odpowiedniej warstwy okrywającej oraz taśmy 
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sygnalizacyjnej. Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi Rozliczenie na 
podstawie wymiarów.   65 m.   
           PE-HD Rura ciśnieniowa DN 50 
Rura ciśnieniowa z PE-HD DN 50 PN 12,5. Dostawa,   ułoŜenie   odporne   na   mróz,   
odpowiednio   do   wysokości   i   ze   spadkiem  w przygotowanych rowach jako 2 
instalacje:  
- 1 x od przyłącza posesji do pompowni 
- 1 x pompownia do strefy nasłoneczniania /wodospad skała do skoków 
Dostawa łącznie z fittingiem, ze wszystkimi kształtkami, łącznikami, podłączeniem 
rurociągu z kaŜdej strony. W cenie jednostkowej naleŜy ponadto uwzględnić wykonanie 
łoŜa piaskowego, min. 5 cm i odpowiedniej warstwy okrywającej oraz taśmy 
sygnalizacyjnej. Łącznie z dostawą materiału i pracami pomocniczymi.  35 m.  
       Wodomierz DN 50 

Dostawa i montaŜ wodomierza na instalacji zasilającej w wodę świeŜą DN 50 łącznie z ' 
wyposaŜeniem, 
Podłączenia, płyta montaŜowa itp.  1 sztuka 
           Dodatek za kształtki T 
Dodatek do powyŜszej pozycji za dostawę i montaŜ niezbędnych odgałęzień / teowników 
jak poniŜej: 
-1 sztuka DN 180/180/180  
 -4 sztuki DN 180/180/90 
-1 sztuka DN 90/90/90 
łącznie   z   uszczelkami,   materiałem   co   zamocowania,   dostawą   materiału   i   
pracami pomocniczymi  1 szt       
            Dodatek armatura odcinająca do rurociągów ciśnieniowych 
Dodatek za dostawę i montaŜ niezbędnej armatury i urządzeń odcinających ze stali 
szlachetnej do wbudowania w gruncie łącznie z drągiem teleskopowym, pokrywą z płytą 
betonową, materiałem uszczelniającym i mocującym, pasujące do poniŜszych rurociągów 
ciśnieniowych PE-HD. potrzebne będą: 
- 2 sztuki zasuwy odcinającej DN 150 
- 4 sztuki zasuwy odcinającej DN 90 
łącznie   z   uszczelkami,   materiałem   co   zamocowania,   dostawą   materiału   i   
pracami pomocniczymi          1 szt      
          Armatura zasilająca wlot podwodny PE-HD 
złoŜona z: 
- 1 sztuka złączka do rury HDPE DN 90 ze zwęŜeniem do PE-HD DN 50 
- 1 sztuka konstrukcja kołnierza do szczelnego połączenia z uszczelnieniem zbiornika, folią 

- 1 sztuka demontowalna pokrywa odpływu jako zabezpieczenie przed skaleczeniem ze 
stali  szlachetnej V2A,  otwory < 8 mm, łącznie z zaworem zwrotnym w rurze Wykonanie 
wlotu według wyliczeń wodno-technicznych zleceniobiorcy w uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą, dostawa i montaŜ (z uszczelnieniem do folii), Łącznie z dostawą materiału 
i pracami pomocniczymi     2  sztuki  
         Wykonanie wykończeń dla rur przebijających folię (wloty, wyloty, przeloty)  
        Wykonanie wykończeń dla rur przebijających folię - wloty/wyloty/przeloty poprzez 
termiczne zgrzanie   rury   z   folią  uszczelniającą  i   nałoŜenie   dwukrotne   opasek   
skręcanych   CrNi zakitowanych od tyłu. Przed rozpoczęciem budowy naleŜy  dokonać  
próbnych  zgrzań,  zbadać  pod  względem szczelności i sporządzić protokół. Łącznie z 
dostawą materiału i pracami pomocniczymi 5 sztuk  
       Elastyczny przepust rury DN 250 
Elastyczny przepust rury DN 250 z wmurowaną rurą osłonową, Dwustronnie    
uszczelniający,    uszczelnienie    po    obydwu    stronach    ściany,    podwójnie 
zabezpieczony,   odporny  na  ściskanie,   odporny  na  ciśnienie  cieczy  i   gazu,   2  
rodzaje elastycznego uszczelnienia dla rury przepustowej i dla ściany. Wykonanie:  
Kołnierz, sworzeń i śruby - ze stali szlachetnej, Uszczelki z gumy B 100 , Ochrona 
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powierzchni: Inertol 49 WE umieszczona w szalunku zgodnie z instrukcją producenta. 
Przepust zainstalowany w trakcie montowania rurociągu zgodnie z instrukcją montaŜu. 
Typ:ER/2S 
Producent: Strate lub inny równowartościowy.  Dostarczenie i montaŜ   2 szt.  
           Elastyczny przepust rury DN 200 
Elastyczny przepust rury Zakres prac dokładnie taki, jak opisano powyŜej, ale rura DN 200  
Dostarczenie i montaŜ       2 szt.  
            Elastyczny przepust rury DN 150 
Elastyczny przepust rury Zakres prac dokładnie taki, jak opisano powyŜej, ale rura DN 150 
Dostarczenie i montaŜ       2   szt.  
            Elastyczny przepust rury DN 100 
Elastyczny przepust rury Zakres prac dokładnie taki, jak opisano powyŜej, ale rura DN 100.  
Dostarczenie i montaŜ      2 szt.  
         Odpływ górny zbiornik kaskad /zbiornik rafting 
Odpływ ze stali szlachetnej 1.4301, z rurą umoŜliwiającą przepływ w jedną stronę i 
przedłuŜeniem, oraz   z   pokrywą z   gwintem  wewnętrznym  w   części   górnej   z   
otworem  ułatwiającym wprowadzenie śruby ułoŜoną na nawierzchni z bruku, połoŜony na 
poziomie uszczelnienia zamknięty stoŜek DN 100 mm i spawana płyta kołnierza 300x300 
mm z nasadą odporną na ściskanie, dostarczenie i zamontowanie awaryjnego odpływu w 
dnie zbiorników kaskad i raftingu, wykonanego na zasadzie połączeń śrubowych, do 
przyłączenia DN 100. Łącznie z przejściem przez folię i jej uszczelnieniem, jak równieŜ 
przyłączeniem do rury odpływowej DN 100 z uŜyciem uszczelkę typu „O". Otwory w 
pokrywie < 8,0 mm. Łącznie z dostarczeniem materiałów i pracami pomocniczymi        3  
szt.  
        Odpływ dolnego zbiornika kaskad 

Odpływ ze stali z szlachetnej 1.4301 z rurą osłonową i przedłuŜeniem oraz  pokrywą 
połoŜoną na poziomie lustra wody z gwintem wewnętrznym w części górnej z otworem 
ułatwiającym wprowadzenie śruby, połoŜona na poziomie uszczelnienia spawana płyta 
kołnierza 300x300 mm z nasadą odporną na ściskanie, dostarczenie i zamontowanie 
odpływu wody (funkcjonującego jak skimmer) w dnie dolnego zbiornika kaskad, 
wykonanego na zasadzie połączeń śrubowych, do przyłączenia DN 100. Łącznie z 
przejściem przez folię i jej uszczelnieniem, jak równieŜ przyłączeniem do rury odpływowej 
DN 100 z uŜyciem uszczelkę typu „O". Otwory w pokrywie < 8,0 mm. Wysokość  rury  
osłonowej:   ok.   20  cm  nad  powierzchnią bruku,   tzn  ok.   40  cm  nad uszczelnieniem 
z folii.  Łącznie z dostarczeniem materiałów i pracami pomocniczymi     1 szt.  

          Dostawa rury kanalizacyjnej DN 100 
Dostarczenie rury kanalizacyjnej DN 100 z łącznikiem i uszczelką typu „O" dla poniŜszych 
pozycji. Tylko dostawa materiału.   42,5 m  
         MontaŜ rury kanalizacyjnej DN 100, instalacja odpływu 
UłoŜenie rury kanalizacyjnej DN 100 z łącznikiem i uszczelką typu „O" z pozycji 
poprzedniej w wykopanym rowie w sposób zabezpieczony przed rdzą i odpowiednio do 
wysokości i nachylenia, przyłączenie jej do przewodu zbiorczego DN 150 w rowie 
głównym, dostarczenie i montaŜ wszystkich niezbędnych naroŜników, łączników i 
reduktorów, dostarczenie i ułoŜenie odpowiedniego przykrycia i pasów znaczących. 
Łącznie z dostarczeniem materiałów, montaŜem i pracami pomocniczymi,  42,5  m             
          Dostawa rury kanalizacyjnej DN 150 
Dostarczenie rury kanalizacyjnej DN 150 z łącznikiem i uszczelką typu „O" dla poniŜszych 
pozycji. 
Tylko dostawa materiału. 85 m  
      MontaŜ rury kanalizacyjnej DN 150, kolektor brudnej wody 
UłoŜenie rury kanalizacyjnej DN 150 z łącznikiem i uszczelką typu „O" z pozycji 
poprzedniej w wykopanym rowie w sposób zabezpieczony przed rdzą i odpowiednio do 
wysokości i nachylenia, przyłączenie jej do studzienki zbiorczej DN 1000 w rowie 
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głównym, łącznie z wszystkimi niezbędnymi naroŜnikami, łącznikami i reduktorami, 
dostarczenie i ułoŜenie odpowiedniego przykrycia i pasów znaczących. Łącznie z 
dostarczeniem materiałów, montaŜem i pracami pomocniczymi,  85 m  
        Dostawa rury kanalizacyjnej DN 300/DN 400 
Dostarczenie rury kanalizacyjnej DN 300/DN 400 z łącznikiem i uszczelką typu „O" dla 
poniŜszych pozycji. Tylko dostawa materiału.   15 m  
         Rura kanalizacyjna DN 300/DN 400 dopływ do pompy filtra mineralno-roślinego 
UłoŜenie rury kanalizacyjnej DN 300/DN 400 z łącznikiem i uszczelką typu „O", między 
„Studzienką zbiorczą w filtrze roślinnym" i komorą pomp, w wykopanym rowie w sposób 
zabezpieczony przed rdzą i odpowiednio do wysokości i nachylenia, łącznie ze stałym 
przyłączeniem do przewodu, łącznie z wszystkimi niezbędnymi naroŜnikami, łącznikami i 
reduktorami, dostarczenie i ułoŜenie odpowiedniego przykrycia i pasów znaczących.  
Łącznie z dostarczeniem materiałów, montaŜem i pracami pomocniczymi,   15 m 
        Wypust denny wody ze zbiornika DN 150 
Dostarczenie i zamontowanie wypustu wody ze zbiornika w postaci rury z utwardzonego 
PE DN 150, długość ok.   15 m, z kołnierzem przystosowanym do folii do przyłączenia w 
„zbiorniku skoków do wody" łącznie z kratką przepustową instalacja zasuwy zamykającej   
wykonana przez  zleceniobiorcę Działu  I w  „Studzience odwadniającej przy skale do 
skoków", przyłączenie dla rurociągu z utwardzonego HD PE, DN 150, łącznie   z   
niezbędnym   oprzyrządowaniem   do   wykonania   elementów   uszczelniających, 
umacniających i aktywnych. Łącznie z dostarczeniem materiałów i pracami pomocniczymi   
1 szt.   
        Zasuwa do rury kanalizacyjnej DN 100 
Dostarczenie zasuwy pasującej do rury kanalizacyjnej DN 100 z ramieniem teleskopowym, 
pokrywą z płytą betonową do wbudowania w ziemię i fachowe zamontowanie tych 
elementów oraz przyłączenie ich do przewodu zbiorczego kanalizacji DN 150, na obszarze 
zbiorników kaskad i do raftingu. Łącznie z dostarczeniem materiałów i pracami 
pomocniczymi      4  szt  
 
      6.3 Technika pomiarowa / sterowanie.  
       Sterowanie przelewu 
Sterowanie przepływu. Sterowanie elektroniczne do wbudowania w szafie rozdzielczej, IP 
54 wraz z wyłącznikiem głównym , kontrolkami funkcjonowania , przełącznikiem woda 
świeŜa włączona / zabezpieczenie przed pracą na sucho włączone - sonda włączająca ze 
sterowaniem pompy filtra wody zawróconej, zabezpieczenie przed działaniem na sucho i 
przelaniem, Zawór magnetyczny R 1 1/4", wolno zamykający się, wytłumiony, według 
normy DIN 1988 . Długość sondy: 3,0 m. Dostawa i montaŜ 1  sztuka   
     Pulpit ze wskaźnikami i przełącznikami 
Pulpit ze wskaźnikami i przełącznikami do:  wskazanie i przełączanie zdalne stanów pracy 
pomp 1 i 2, 
- Przełączanie zasilania:  woda świeŜa / pobór wody z ujęcia brzegowego oraz zdalne 
wskazanie temp. wody w stawie - zdalne wskazanie aktualnego poboru mocy 
elektrycznej -zdalne wskazanie aktualnej objętości strumienia wody mieszanej. Dostawa i 
montaŜ  1 sztuka   
       Czujnik temperatury 
Czujnik temperatury z przetwornikiem pomiarowym, do mierzenia temperatury wody, 
zakres pomiaru 0 - 40 ° C, dostawa i instalacja po stronie ssącej pomp 1 i 2 w pompowni, 
łącznie z dostawą i instalacją wskaźnika zdalnego odczytu w szafie sterującej, łącznie z 
dostawą materiału i pracami pomocniczymi  

1 sztuka  
Urządzenie pomiaru poboru energii 

Urządzenie pomiaru aktualnego poboru energii przez pompy, łącznie z przekładnikiem i 
wskaźnikiem cyfrowym o funkcjach : - wskaźnik napięcia pomiędzy przewodnikach 
zewnętrznymi , - wskaźnik napięcia pomiędzy przewodnikiem zewnętrznym a Ŝyłą 
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neutralną , - wskaźniki poboru mocy na kaŜdej fazie , - wskaźniki mocy czynnej i mocy 
biernej, cos. phi, częstotliwości i kWh , - rejestrator wartości najniŜszych, średnich i 
najwyŜszych 
Dostawa i montaŜ w drzwiach istniejącej szafy rozdzielczej.   1  sztuka. 
         Szafa rozdzielcza 
Szafa rozdzielcza jako stabilna konstrukcja z blachy stalowej, z podwójnymi drzwiami i 
oknem do odczytu, zamykana, Stopień bezpieczeństwa IP 55, Wprowadzenie kabla od 
dołu. Kolor: biały Wykonanie  i  rozdział  prądu  zgodnie  z  uwzględnieniem  najnowszych  
przepisów  VDE (niemiecki   związek   elektroenergetyków)   oraz   technicznych   
warunków   przyłączenia   i warunków do decyzji miejscowego zakładu energetycznego. 
Jako zabezpieczenie mogą być zastosowane zerowanie, przewodnik ochronny, wyłącznik,   
róŜnicowo-prądowy. NaleŜy zwrócić uwagę na odpowiednią wentylację. Rozdział prądu 
musi następować poprzez bezpieczniki główne i wyłączniki, tak aby instalacjemoŜna było 
odłączyć od zasilania. 
Przewiduje się: 
- silniki ponad 3 kW z automatycznym przełącznikiem trójkąt/gwiazda, 
- przekaźnik nadprądowy, kontrolę faz poprzez lampki kontrolne dla kaŜdego urządzenia i 
maszyny. 
- wszystkie komunikaty uszkodzeń muszą być ujmowane we wspólnym rejestrze. Zakresy 
włączeń przekaźników nadprądowych naleŜy dobrać odpowiednio do mocy silników. 
- Wszystkie funkcje muszą być sterowane poprzez ochronniki obwodowe. Sprzeczne 
funkcje muszą być wykluczone poprzez zabezpieczenia elektryczne. 
- Wskaźniki i przyrządy sterujące muszą być umieszczone na drzwiach frontowych. 
- Tabliczki informacyjne na drzwiach z białego resopalu z czarnymi czcionkami. 
- Dla wszystkich maszyn i urządzeń naleŜy przewidzieć przełącznik trybu pracy H-O-A . 
- Szafa rozdzielcza ma posiadać jeden zamykany wyłącznik główny. 
W szafie sterującej naleŜy wbudować elementy włączania i sterowania dla następujących 
maszyn i urządzeń: 
- 1 sztuka sterowanie mieszaniem wody 400 V/15 kW dla pracy pojedynczej i równoległej    
0 
- 1 sztuka wskaźnik temperatury 230 V 
- 1 sztuka wskaźnik kosztów zuŜycia 
- 2 sztuki przekładnik pomiarowy pomiar strumienia przepływu 
- 1 sztuka obwód elektryczny 400 V 
- 1 sztuka rejestr komunikatów o błędach 
- 1 sztuka sterowanie poziomu 
- sterownik PLC do pompy mieszającej 
- oświetlenie szafy rozdzielczej 
- 20% miejsca na rezerwę 
Szafa rozdzielcza kompletnie wykonana, okablowana w stanie umoŜliwiającym 
eksploatację według   VDE,   wyłącznik   róŜnicowo-prądowy,   wyposaŜona   w   
bezpieczniki   i   tabliczki informacyjne na drzwiach. Dostawa i montaŜ.  1 sztuka  
     MontaŜ szafy rozdzielczej 
Podłączenie poszczególnych  odbiorników  łącznie  ze  wszystkimi  niezbędnymi  kablami  
i materiałami, jak teŜ podłączenie w szafie rozdzielczej; w stanie gotowości do 
eksploatacji. 1 sztuka         
        Instalacja elektryczna do szafy rozdzielczej 
Instalacja elektryczna z okryciem do zasilania szafy rozdzielczej ułoŜona w istniejącym 
rowie kablowym lub rurze osłonowej,  łącznie z podłączeniem do instalacji głównej                
40  m   
  
    6.4 Technika mieszania wody.  
        Uwagi wstępne technika mieszania wody 
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Przy wyborze pomp mieszających naleŜy brać pod uwagę następujące kryteria: 
- medium: woda drenaŜowa / woda przesączona (woda czysta) z moŜliwością 
występowania zawiesin organicznych i mineralnych < 1 mm, (z filtra mineralno-roślinnego) 
- niezbędna całkowita wydajność mieszania: 160 m3/h 
- długość  drogi  transportu  dla  m3/h  poprzez  rurociąg   główny DN   180   a   100,0m  

z następującymi rurociągami dochodzącymi 
- 1 x PE-HD DN 150 a 100,0 m3/h = 20,0 m 
- 5 x PE-HD DN   90 a   12,0 m3/h = 65,0 m     
               wysokość podnoszenia = do 7 m, 

- liczba pomp:  - 2 sztuki a min. 80 m3/h wydajności, działające równolegle lub pojedynczo 
Posadowienie      pomp:      na ,   sucho,      do      wyboru      pionowo      lub      poziomo, 
(Kontakt pomiędzy medium pompowanym a częściami będącymi pod napięciem musi być 
wykluczony!) wersja odporna rdzę i zuŜycie, (wytrzymałość min. 44.000 roboczogodziny) . 
łatwość konserwacji i przeglądów, ekonomika eksploatacji przy optymalnej skuteczności.  
            Pompy wody czystej  
     Pompa zanurzana ściekowa Pompa blokowa z silnikiem do wszystkich moŜliwości 
posadowienia na sucho i na mokro 2 sztuki pomp w obudowie ze stali szlachetnej do 
przepompowywania wody czystej z filtra botanicznego do miejsc odbioru (uŜytku), 
działające równolegle dostawa i montaŜ na płycie podłogowej z wytłumieniem drgań, 
póz. zawiera ponadto:  
- wodno-techniczne zaplanowanie posadowienia pomp przez zleceniobiorcę 
- całkowita wydajność: 160,0 m3/h  
- pompa 1i 2: 80m3/h kaŜda przy wysokości podnoszenia 7m w punkcie eksploatacji 
posadowienie pomp w podziemnej komorze pompowej 
- podłączenie strony ssawnej i ciśnieniowej oraz zawór zwrotny i odcinający po stronie 
ssawnej i ciśnieniowej, po stronie ssawnej wbudowany filtr ze stali szlachetnej, pompy 
ssące normalnie z przyłączami kołnierzowymi, obudowa pompy i filtr przekręcają się 
wobec siebie bezskokowo, nie ma konieczności montowania łącznika. Typ pompy: 
Grundfos SE1.80.80.30.4.50D lub   porównywalna,  jeŜeli   spełnia  następujące   warunki   
i   potwierdza  to   dokumentacja techniczna: 
Dane techniczne: 
Forma wirnika: jednokanałowy 
Maksymalny wolne przelot:  80 mm 
Typ pierwotnego uszczelnienia mechanicznego:      SIC/SIC 
Typ wtórnego uszczelniania mechanicznego: CARBON/CERAMICS 
Oznaczenie kontrolne:           PA-I 
         Materiały : 
Materiał, obudowa (DIN):            Cast iron GS20 
Materiał, wirnik (DIN): Cast iron GG20  

             Instalacja: 
Maks. temperatura otoczenia: 
Maks. ciśnienie robocze: 
Sposób przyłączania rur: 
Przyłącze po stronie ciśnieniowej: 
Ciśnienie nominalne: 
Maksymalna głębokość posadowienia: 
Temperatura medium: 0 .. 40 °C 
           Dane elektryczne:  
Liczba biegunów:    4 
Pompa    P1: 3.7 kW 
Moc znamionowa P2:  3 kW , częstotliwość: 50 Hz , napięcie znamionowe:    3 x 380-415 
V 

40 
°C 
10 bar 
DIN 
DN80 
PN 10 

20 m 
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tolerancja napięcia: + 61—10 % 
sposób włączania: bezpośrednio 
Maks. włączenia na godzinę: 20 
Prąd znamionowy:  7.8 A , Prąd rozruchu:  43 A , Pobór prądu na biegu jałowym:  5.1 
A 
Czynnik zuŜycia Cos phi:  0,73 , Cos phi - PF przy 3/4 obciąŜenia:  0,64,  
Cos phi - PF przy 1/2 obciąŜenia:      0,5 
Znamionowa liczba obrotowa: < 1455 rpm 
Moment bezwładności: 0,0966 kg m2 
Sprawność silnika przy pełnym obciąŜeniu:               81,2 % 
Sprawność silnika przy ¾  obciąŜenia: 79,9 % 
Sprawność silnika przy ½  obciąŜenia: 76,4 % 
Stopień bezpieczeństwa (IEC 34-5): IP68 
Klasa izolacji (ffiC 85): F ,  Długość kabla: 10 m , Rodzaj kabla: H07RN-F ,  
Wtyczka na kablu:       NO PLUG 
inne:  waga netto: 143 kg Marka:  (wypełnia oferent) łącznie z dostawą materiału, 
montaŜem i pracami pomocniczymi  1 szt   
            Komplet do podłączenia 

Do pompy z filtrem łącznie z kompletem kołnierzy, śruby, uszczelki, konsole pompowe, 
manometr i miernik próŜniowy z wentylacją dostawa i montaŜ            2 sztuki  

      Pompa wody brudnej (opróŜnianie)  

Pompa zanurzana pionowa, jednostopniowa pompa do wody brudnej w wersji Niro, z 
pionowym króćcem ciśnieniowym i wbudowanym jednofazowym silnikiem 
przystosowanym do zanurzenia w pełni uszczelnionym z wbudowanym wyłącznikiem 
termiczno-ochronnym, odpowiada klasie izolacji F. Pompa wyposaŜoną jest w sito na 
wlocie. Pompa posiada wirnik OPEN z prześwitem 12mm. Pompa posiada podwójne 
uszczelnienie wału  złoŜone z uszczelnienia mechanicznego i zamkniętej komory olejowej 
wypełnionej specjalnym olejem. Pompa wyposaŜona w rurę pionową łoŜyskowanie wału 
nie wymagające przeglądów, trwale nasmarowane oraz płaszcz chłodzący permanentnie 
silnik przepływającym medium. Pompa moŜe być stosowana jako stacjonarna i 
przenośna. Aby zapobiec dostawaniu się wilgoci do uzwojeń stojanu, kabel zasilający 
wyposaŜony jest w zatopione wtyki kontaktowe.  

 Minimalna temperatura medium: 0 °C,                  Maksymalna temperatura medium: 55 
°C 
Dane techniczne: 
Rodzaj wirnika: OPEN,  Maksymalna wielkość ziarna: 12 mm, Materiał obudowy silnika:
 Stainless  steel , Materiał wirnika: Stainless 
steel,  Wielkość króćca ciśnieniowego: Rp 1 1/2 ,  
Maksymalna głębokość zanurzenia: 10 m , Rodzaj silnika: PSC, Pobór mocy (PI): 0,90 
kW, Częstotliwość w sieci:  50 Hz, Napięcie znamionowe: 1 x 230 V, Prąd znamionowy: 
4.4 A,  
Zmierzona liczba obrotowa: 2785 rpm, Stopień ochrony (IEC 34-5): IP68, Klasa 
izolacji(IEC 85): F 
Dł. kabla: 10 m, Wtyczka na kablu: z bolcem , Marka: Grundfos, typ:AP12.40.06.1307 lub 
porównywalny. Dostawa i montaŜ    1 sztuka  
              Komplet do podłączenia 
Komplet do podłączenia króćca Rp 11/2" na rurę PE DN 50, łącznie z całym niezbędnym 
wyposaŜeniem takim jak śruby i zawór odcinający z mosiądzu czerwonego dostawa i 
montaŜ 1 sztuka  
        Przetwornik pomiaru przepływu (do DN 400) 
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Przetwornik pomiaru przepływu magnetyczno-indukcyjny, przyłączem kablowym Pg 13,5, 
do kontroli procesu filtrowania i powrotu wody uŜytkowej zgodnie normą DIN 19605,  
Dane techniczne: 
zakres pomiaru: od 1 l/s,  wmin.: 0,05 m/s,  wmaks.: 10,0 m/s,  Dokładność: 4 % ,  
Dla wartości pomiarowych (1-10 m/s) 
Temperatura medium: maks. 50 °C 
-przewodność elektryczna:  > 20 S/cm , - ciśnienie: maks. 6 bar ,  
- temperatura otoczenia: 0 do +60 °C 

Sensor: w formie krótkiej do Fittingu  do DN 150  
Napięcie robocze: 12 do 30 V DC, 3 przewodniki 
Sygnał wyjścia: 4 do 20 mA 
Stopień ochrony: IP 65 
Wskaźnik: 8-znakowy LC-Display 
       Typ:MID 8045 
Marka: Burkert lub porównywalna Dostawa i montaŜ   1 sztuka   
        Specjalny Sensorfitting do poz. powyŜej DN 300/DN 400 
Specjalny Sensorfitting do podłączenia transmitera pomiarowego z poz. powyŜej, opaska 
przyłączeniowa (Saddle) DN 150 z PE-HD, do montaŜu rozbieralnego w rurze z tworzywa 
sztucznego łącznie z niezbędnym materiałem uszczelniającym do zastosowania w wodzie 
basenowej 
Typ: 1501 Marka: Burkert lub porównywalna   1 sztuka   
        Drabina do studzienek pompowych / ssawnych 
przenośna drabinka długość ok. 3,0 m ze stali szlachetnej V4A, łącznie z niezbędnym 
materiałem mocującym do montaŜu na betonie dostawa i montaŜ     1 sztuka  


