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2.0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia) 

 

W.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Remont strefy saun z dostawą wraz z montażem groty 

lodowej i łaźni parowych w Aquapark Polkowice” 

1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Określenia podstawowe. 

Zgodne i zawarte w: 

- obowiązujących PN, 

- przepisach prawa budowlanego, 

- atestach, 

- świadectwach dopuszczenia, 

- aprobatach technicznych, 

- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- literaturze technicznej. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

1.4.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

1.4.4. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.5. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.6. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.7. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza                    

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.8. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.9. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.10. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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1.4.11. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

1.4.12. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową              
i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.14. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.15. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdział 2). 

1.4.16. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne                

z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych 

wyrobów nie ustalono polskich norm. 

1.4.17. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne                             

z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.18. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.19. Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez Zamawiającego 

do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – Inżynierem 

określa się inspektora nadzoru – koordynatora). 

1.4.20. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.21. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.22. Inspektor - 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 bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.23. Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót 

(przedmiar). 

1.4.24. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar). 

1.4.25. Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz wszelkie 

zmiany tego dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłożone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – budowlanych. 

1.4.27. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez Inżyniera. 

1.4.28. Polecenie inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie  pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.29. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie- 

zbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne 

do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. 

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 

- dokumentację projektową, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

1.5.2.  Obowiązki Wykonawcy. 

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i 

budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów                              

i poziomów odniesienia. 

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót. 

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania 

wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ważności: 

1. Dokumentacja Projektowa. 

2. Specyfikacja Techniczna 

3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość docelową, od których 

dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane 

elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na 

zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały 

zostaną niezwłocznie zastąpione innymi. 

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie                    

i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego 

otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca : 

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic 

Wykonawca ustala według zarządzenia . 

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 

ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę. 

1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 

szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru, 

1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia 

instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi 

do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do 

odbioru końcowego robót. 

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w tym: 

- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 

- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako rezultat 

niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy. 

1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej.  

1.5.2.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie 

urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia. 

1.5.2.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.2.14. 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, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

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

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. 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. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

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 także w normach 

i wytycznych. 

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

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1. Dokumenty budowy. 

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 

następujących dokumentów budowy : 

- dziennika budowy, 

- księgi obmiarów, 

- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 

- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 

- protokołów odbioru robót. 

- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania, 

- protokoły przekazania placu (terenu) budowy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę 
i Inwestora. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego 

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do 

występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 

5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. 
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Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 

Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzia1ny 

jest Wykonawca robót. 

6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem. 

Projekt ,organizacji robót powinien zawierać : 

- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz 

opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu 

oraz podczas prowadzenia robót 

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy : 

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich 

jakości i przydatności do planowanych robót, 

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona 

rytmiczność robót, 

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 

- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować 
je w sposób płynny. 

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami 

(aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do pobierania 

próbek, badań materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może żądać 
od wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom wykonywania robót jest 

zadawalający. 

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

projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach, normach                        

i normatywach. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.                                       

Inżynier będzie przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do wykonania  danego elementu robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
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wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera wykonawca 

będzie przeprowadzać badania dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwość 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 pokryje Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować można 

wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i terminie 

dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie 

oceniać zgodność materiałów i elementów robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i wykonanych robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania próbek 

zostaną poniesione przez wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Koszty badań kontrolnych. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to 

może on zażądać powtórzenia badań. 

Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym 

razie koszty ponosi Wykonawca. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 

7.1. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

powiadomieniu inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, 

budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z 

dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty : 

- dokumentację projektową i ST, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych 

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 

- dokumentację powykonawczą, 

- operat kalkulacyjny. 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania                          

i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas 

dokonywania odbioru. 

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez 

laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

8.4. Zgłoszenie do odbioru. 

Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny 

operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

8.5. Odbiór końcowy. 
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Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja 

stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie 

wizualnej. 

Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

8.6. Potrącenia. 

Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to 

dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 

8.7. Wyłączenie robót z odbioru. 

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to 

wyłącza te roboty z odbioru 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 1157; 

Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 

1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718)) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu                    

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

 [4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r 

poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi 

 [6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 

 

 

 

B.01.00.00. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacji Ogólnej W.00.00.00 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 

- demontaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach natrysków, wc 

- demontaż sufitów podwieszanych  

-demontaż opraw oświetleniowych 

-demontaż kratek wentylacyjnych 

- skucie płytek ceramicznych ze ścian, 

- rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych, 

-skucie podkładów i resztek zaprawy z powierzchni ścian i podłóg 

- demontaż istniejących saun 

-demontaż istniejących pieców saunowych 

- wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i ich zgodność ze ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT. 
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie lub za pomocą dowolnego sprzętu.. 
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4. TRANSPORT. 
Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału 

wskaże Inwestor. 

5. WYKONANIE ROBOT. 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- miejsce robót  odgrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- odłączyć zasilanie w energię elektryczną urządzeń i odbiorników podlegających demontażowi, 

- odłączyć instalację wodno-kanalizacyjną w zakresie jak wyżej  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 

wszystkie warunki w jakich będą wykonane roboty rozbiórkowe. 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty wykonać w miejscach ustalonych z Inwestorem. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość 
10 km.. 

5.2.1. Obiekty powierzchniowe 

- płytki na ścianach skuć ręcznie lub mechanicznie, odwieść w miejsce składowania lub wywieźć na 

wysypisko, 

- posadzkę z płytek rozebrać ręcznie lub mechanicznie, odwieść w miejsce składowania lub wywieźć na 

wysypisko. 

- elementy sufitów podwieszonych rozebrać ręcznie, odwieść w miejsce składowania lub wywieźć na 

wysypisko, 

 

5.2.2. Elementy instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wentylacji,  elektrycznej 

-rozebrać ręcznie  odwieść w miejsce składowania lub wywieźć na wysypisko. 

-elementy urządzeń przeznaczone do ponownego wbudowania odwieść miejsce wskazane przez Inżyniera 

-elementy zdemontowanych saun odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości polega na: 

- sprawdzeniu kompletności wykonania 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania 

dokonać na budowie. 

Jednostką obmiarową przy robotach rozbiórkowych jest  [m2] dla rozbieranych okładzin ścian , podłóg, sufitów 

podwieszonych. 

Jednostką obmiarową przy robotach rozbiórkowych jest  (szt) dla demontowanych urządzeń sanitarnych, opraw 

oświetleniowych, kratek wentylacyjnych 

Jednostką obmiarową przy robotach rozbiórkowych jest  (kpl) dla demontowanych kabin saun, pieców 

saunowych. 

. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Nie występują. 
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B.02.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych w pomieszczeniach natrysków, hallu saunowego oraz wc . 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wg. pkt. 1.1. Specyfikacji Ogólnej W.00.00.00 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii płynnej, 

1.4. 0kreślenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi 

w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. 0góIne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektowa, 

ST i poleceniami Inspektora. 

Hydroizolacje powinny: 

- stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowle lub jej części od 

wody lub pary wodnej; 

- ściśle przylegać do izolowanego podkładu ; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń; 

- być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłowa realizacje, a mianowicie:  po ukończeniu robót 

poprzedzających roboty izolacyjne, 

Nie dopuszcza sie łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów , równej 

klasy odporności , jako równorzędnych zabezpieczeń ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiałami rolowymi ) . 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 

konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy 

tymi przewodami lub elementami , a izolacją.  

Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

możliwością zawilgocenia i zalania woda.. 

2.0. MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.1. Wymagania ogólne 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.                                                                                        
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB  dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Do przeciwwilgociowych izolacji posadzek należy stosować płynną folię  izolacyjną  na  bazie  

dyspersji   tworzyw  sztucznych.   Produkt  powinien posiadać Atest PZH.Materiały    izolacyjne    powinny    

być    pakowane,  przechowywane i  transportowane w sposób wskazany w normach państwowych                                     

i świadectwach ITB. 

2.2.Płynna folia uszczelniająca 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować płynną folię uszczelniającą na bazie 

dyspersji tworzyw sztucznych o podanych właściwościach:                                                                                                      

Baza- zawiesina tworzyw sztucznych                                                                                                                                                 

Rozpuszczalnik bardzo mało                                                                                                                                                                                                        

Konsystencja półpłynna                                                                                                                                                                      

Gęstość ok. 1,6 kg/dm3                                                                                                                                                                                         

Sposób nanoszenia wałek lub pędzel                                                                                                                                      

Zużycie ok. 1,6 kg/m2                                                                                                                                                                                     

Czas wysychania ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C                                                                                                        

Można po nim chodzić po ok. 10-12 godzinach                                                                                                                    

Konieczne procesy robocze 2 do 3                                                                                                                                                       
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Min. temperatura w trakcie pracy +5°C                                                                                                            

Wywabiacz woda                                                                                                                                                  

Składowanie – produkt fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok, zabezpieczenie przed mrozem                                                                                                                                                                              

2.2.3.Roztwory do gruntowania                                                                                                                                         

Należy stosować preparaty zgodne z zaleceniami producenta folii płynnej, np. plastikole. 

3. Sprzęt.                                                                                                                                                                                        

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport.                                                                                                                                                                          

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót.                                                                                                                                                               

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe                                                                                                                                                        

5.1.1. Przygotowanie powierzchni                                                                                                                                          

Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek.                                         

5.1.2. Gruntowanie podkładu                                                                                                                                               

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z folii płynnej powinien być zagruntowany roztworem zgodnie 

ze wskazaniami producenta folii.                                                                                                                                    

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%..                   

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym   że   druga   warstwa  może  

być  naniesiona   dopiero   po   całkowitym wyschnięciu pierwszej.                                                                                                 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.                                                    

5.1.3.Izolacje z folii płynnej.                                                                                                                                                     

Izolacje wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta produktu.                                                                                                                           

6. Kontrola jakości.                                                                                                                                                                                       

6.1. Materiały izolacyjne.                                                                                                                                                     

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez  zaświadczenie  

o jakości  lub  znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez   dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania.                                                                                                                        

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym  przez producenta powinien być 

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej .Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 

izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować 

również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).                                                                                            

6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.                            

7. Obmiar robót.                                                                                                                                                                       

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.                                                                                                     

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego                          

i sprawdzonych w naturze.                                                                                                                                                           

8. Odbiór robót.                                                                                                                                                                            

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:                                                               

-dokumentacja techniczna,                                                                                                                                                                     

-dziennik budowy,                                                                                                                                                                

-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,                                                                                                      
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-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,                                                                                                         

-protokóły odbioru materiałów i wyrobów,                                                                                                                                       

-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.                                                                                               

8.2 Roboty według B. 02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STT 

W.00.00.00.                                                                                                                                                                                 

9. Podstawa płatności.                                                                                                                                                                          

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:                                                                                         

-dostarczenie materiałów,                                                                                                                                                            

-przygotowanie i oczyszczenie podłożą,                                                                                                                                                     

-zagruntowanie podłoża,                                                                                                                                                        

-wykonanie izolacji wraz z ochroną,                                                                                                                                

-uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.      Przepisy związane.                                                                                                                                                                      

PN-74/B-24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania.                                                                                                                  

PN-77/B-27604. Materiały izolacji przeciwwilgociowej.                                                                                                                            

PN-EN 13416:2004 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek 

PN-EN 1107-1:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 

dachów. Określanie stabilności wymiarów 

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24003:1997 - Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24005:1997 - Asfaltowa masa zalewowa 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 

 

B.03.00.00. OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin ścian wewnętrznych i sufitów. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  Specyfikacji Ogólnej W.00.00.00 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie : 

- okładziny ścian z płytek ceramicznych, 

- okładziny ścian  z mozaiki ceramicznej lub szklanej 

- higienicznych sufitów podwieszonych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2.Preparat gruntujący - wymagania: 

- wzmocnienie powierzchniowe podłoża, zmniejszenie nasiąkliwości  podłoża,      

                                                                                                     

2.3. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

2.3.1.Wymagania: 

- Barwa - wg wzorca producenta 



„Remont strefy saun z dostawą i montażem groty lodowej i łaźni parowych w Aquapark Polkowice 
 

16 
 

- Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 

- Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

- Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
- gatunek I 100% 

Uwaga : kolor , kształt i wymiary płytek i mozaiki do uzgodnienia z Zamawiającym 

2.4. Klej do układania płytek ceramicznych 

2.4.1. Wymagania : 

- odporny na wilgoć 

- podatny na odkształcenia podłoża 

- posiadający wysoką przyczepność > 1,30MPa 

- stabilny na powierzchniach pionowych 

- czas wstępnego dojrzewania ok.5 min. 

- czas naskórkowania powyżej 15 min. 

- spływ poniżej 0,1 mm 

- spoinowanie po 48 godz. 

2.5.Zaprawa do fugowania spoin 

2.5.1. Wymagania :  

- wodoodporna  

- wysoka przyczepność 
- możliwość wypełniania spoin o szer. 2 do 15 mm  

2.6 Higieniczne sufity podwieszone 

Higieniczny sufit modułowy 60x60cm z płyt gipsowo- kartonowych . Sufity higieniczne  zamontować                                

w  pomieszczeniu natrysków, hallu saunowego oraz wc 

2.6.1. Wymagania 

Wszystkie wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Oznaczenie powinno zawierać następujące dane:  

- nazwę i adres producenta,  

- oznaczenie ( nazwę handlową ),  

- wymiary,  

- nr PN lub Aprobaty Technicznej,  

- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,  

- znak budowlany.  

Materiały do modułowych metalowych sufitów higienicznych 

Typ: Panel sufitowy z płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC o gładkiej fakturze 

papieru. 

Nasączany środkiem bakterio- i grzybobójczym. 

Kolor – biały, zbliżony do RAL 9016.  

Typ krawędzi: Clip-In z fazą 3 mm  

Konstrukcja nośna: profile ukryte, montaż ściśle wg rysunków montażowych  

 producenta  

Ciężar: około 8 kg/m²  

Wymiary: 600x600 mm  

Demontaż: płyty demontowane  

Odporność na wilgoć: RH 95%  

Odbicie światła: 87%  

Kontrola jakości powietrza: ISO 5  

Utrzymywanie w czystości: odporne na mycie pod wysokim ciśnieniem, odporne na środki  

dezynfekujące  

Montaż płyt: ściśle wg rysunków montażowych, zgodnie z systemem  

Powłoka wykończeniowa: farba proszkowa obustronna bakteriobójcza  

Klasyfikacja ogniowa: niepalny, nie kapiący i nie odpadający pod wpływem ognia  

Kolor: RAL 9010  

Połączenia pomiędzy ścianami i sufitami zakończone listwami wyoblającymi z, blachy stalowej malowanej  

proszkowo lub malowanych profili aluminiowych  

Wykonawca zapewni kompletność systemu sufitu podwieszonego jednego producenta.  

Elementy systemu, oryginalne akcesoria, uszczelki i okucia powinny być wysokiej jakości, dające wieloletnią  

gwarancje niezawodności.  
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3. SPRZĘT.                                                                                                                                                                   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały                       

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą i bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane ściany,  ściany betonowe 

oraz ściany z płyt gipsowo-kartonowych 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeni osiadania murów 

budynku. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić i najmniej +5 oC. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego i powinno być większe niż        
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny n większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.2 Ogólne zasady wykonania sufitów podwieszonych 

Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową (wsporczą).                                

Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora optycznego lub laserowego bądź 

poziomicy wodnej. Następnie należy zamontować kątownik przyścienny za pomocą kołków rozporowych 

rozmieszczonych co 500 mm.                                                                                                                                   

Rozmieszczenie profili nośnych L = 3600 wyznacza się w module co 1200 mm, pamiętając, aby profile – 

pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie większa niż 600 mm.                                                                                    

Po roztrasowaniu profili głównych nanosi sie punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiętając przy 

tym, że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być większa niż 400 mm.                                               

Do mocowania wieszaków używać tylko metalowych systemów mocowania.                                                                                      

Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpina się co 600 mm profile poprzeczne długie L = 1200 mm. 

Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpina się profile poprzeczne krótkie L = 600 mm. W ten sposób 

otrzymujemy kratownicę 600 x 600 mm, którą w 10% wypełnia się  płytami sufitowymi i poziomuje.                              

Płyty sufitowe wkłada się  w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń.                                                    

Po wypoziomowaniu sufitu uzupełnia sie wszystkie płyty i wykonuje docinki przy ścianach.                                                      

W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za pomocą noża 

monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier  od strony spodniej                                                              

(analogicznie jak dla płyty G-K)                                                                                                                                         

Zaleca się montaż profili głównych L = 3600 równolegle do promieni światła dziennego.                                                

Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii. 

6. KONTROLA JAKOŚCI.                                                                                                                                    
6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 
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6.2. Sufity podwieszane 

Kontrola jakości wykonania sufitów modułowych                                                                                                                       

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:                                                                                                                                       

- stan i wygląd sufitów pod względem równości, pionowości i spoziomowania                                                                                   

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów                                                                                                   

- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami     

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2.                                                                                                                                                       

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera                               

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór podłoża pod okładziny ceramiczne 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Należy sprawdzić czy odchyłki odpowiadają wymogom opisanym w pkt 5.1 

8.2. Odbiór okładzin ceramicznych ścian  

Należy sprawdzić czy odchyłki odpowiadają wymogom opisanym w pkt 5.1 

 a ponadto: 

Jakość fugowania i stopień  wypełnienia fug 

Stopień zabrudzenia płytek klejem lub fugą 

Jednolitość koloru fugi 

Należyte przyleganie płytek do podkładu przez lekkie opukiwanie- głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie 

okładziny do podkładu 

Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocą pionu i poziomicy 

Jednolitość barwy płytek 

8.3.Odbiór sufitów podwieszanych 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:    

- stan i wygląd sufitów pod względem równości, pionowości i spoziomowania                                                                                   

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów                                                                                                   

- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami     

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.                                                                                                                            
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.                                                                                                   

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity                                                                   

PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności 

ogniochronnej sufitów podwieszonych                                                                                                                                                

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  

właściwości i znakowanie  

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

 

 

 

 

B.04.00.00. POSADZKI 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  Specyfikacji Ogólnej W.00.00.00 
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1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek 

w obiekcie przetargowym. 

- posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i poleceniami 

Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części ogólnej  

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej  

wymienione materiały podstawowe:  

- sucha zaprawa samopoziomująca  

- preparat do gruntowania podłoży 

-płytki podłogowe trudnościeralne,  antypoślizgowe 

-suche zaprawy do spionowania 

-woda 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.1 Wylewki samopoziomujące 
Charakterystyka wylewek samopoziomujących 

Temperatura stosowania 

(powietrza, podłoża, materiałów) 

od +5°C do +25°C 

Proporcja mieszania ok. 5,75 ÷ 6,25 l wody/25 kg 

zaprawy 

Czas przydatności do użycia po 

zarobieniu wodą 

ok. 30 min. w temperaturze +20°C 

i wilgotność względna powietrza 

ok. 60% 

Postać szary proszek 

Zużycie ok. 1,5 kg/m
2
 na 1 mm grubości 

warstwy zaprawy 

Możliwość użytkowania ruch pieszy po 12 godz. 

Możliwość układania dalszych 

warstw wykończeniowych 

po ok. 7 dniach od wylania (przy 

temp. +20°C) 

Grubość warstwy 1 - 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie F7 

Wytrzymałość na ściskanie C35 

Odporność na ścieranie A22 

Przyczepność do podłoża B1,0 

 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
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– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E≤3%. Grupa B I. 

– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E≤6%. Grupa B IIa. 

– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E≤10%. Grupa B 

IIb. 

– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 

Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich kształt, wymiary i kolor określi Zamawiający. 

2.2.3 . Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5.Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdalną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, 

oleje i muł. 

2.2.6. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych : 

- barwa: wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

- kwasoodporność nie mniej niż 98% 

- ługoodporność nie mniej n iż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ± 1 

- grubość: ± 0, 

- krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy - wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 

- płytki jako antypoślizgowe. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm. 

c) Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10L21: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek Na opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
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w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

e) Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 

1,8 m. 

2.2.3.  

 

3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu 

 

4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środka 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone uszkodzeniami lub utratą 
stateczności 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Wylewka samopoziomująca  

Podłoże pod posadzki należy poddać reperacji. Następnie podłoże należy zagruntować preparatem  

gruntującym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomującej.  

Wylewki samopoziomujące należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta suchej mieszanki do  

wylewek. Wylewka , układana na gotowym podłożu, jako warstwa pod właściwą posadzkę.  

Wylewka samopoziomująca winna być oddzielona od pionowych przegród budynku paskiem papy, lub  

przekładką styropianową do 0.5 cm.  

W otworach drzwiowych - pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać dylatacje  

posadzek. Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia płyty od ściany  

- pasek styropianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć podłoża na min. 0,5 grubości płyty.  

Dokładność wykonania - odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm.  

5.2. Posadzki z płytek ceramicznych . 

Zalecenia ogólne:  

Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C                                                          

i nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 

w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  

Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, 

co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić 

spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.  

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może 

zawierać pustych miejsc.  

Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 

krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

Płytki w czasie układania powinny być czyste, bez śladów kurzu i brudu. 

Spoiny pomiędzy płytkami powinny posiadać szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie zaprawą, tj. 1-

2mm. 

Szerokość powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do wypełniania spoin można przystąpić 
dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed rozpoczęciem spoinowania posadzka winna być zwilżona 

wodą, która nie może pozostać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego związaniem należy 

oczyścić dokładnie powierzchnię posadzki. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 

Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą ma postać cokolika z tych samych płytek, mocowanych klejem do 

ściany. 

Na górny brzeg cokołu można założyć w trakcie przyklejania listwę wykańczającą półokrągłą z polichlorku 

winylu lub metalową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
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6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej część ogólna  W.00.00.00  

6.2. Badania w czasie odbioru robót  

Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie:  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- sprawdzenia z godności barwy powłoki ze wzorcem,  

- wyglądu zewnętrznego powierzchni,  

- sprawdzenia wykonania spadków,  

- prawidłowości wykonania spoin  

- należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Głuchy  

dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny do podkładu.  

- prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybranych  

spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładnością do 0,5 mm,  

- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia spoin, a w przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar  

z dokładnością do 0,5 mm  

- sprawdzenia równości posadzki za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 (Dokładność wykonania - odchyłki po 

przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest: m2 - posadzki, 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera         

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót 

powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót 

materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.                                                                            

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 

szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne  

PN-EN ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.  

PN-EN ISO 10 545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-EN ISO 10 545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości  

powierzchni.  
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PN-EN ISO 10 545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości  

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  

PN-EN ISO 10 545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły  

łamiącej  

PN-EN ISO 10 545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą  

pomiaru współczynnika odbicia.  

PN-EN ISO 10 545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek  

nieszkliwionych.  

PN-EN ISO 10 545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni  

płytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 10 545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  

PN-EN ISO 10 545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na szok termiczny.  

PN-EN ISO 10 545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej.  

PN-EN ISO 10 545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate  

płytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 10 545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności.  

PN-EN ISO 10 545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  

PN-EN ISO 10 545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na plamienie.  

PN-EN ISO 10 545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek  

szkliwionych.  

PN-EN ISO 10 545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie małych róŜnic barwy.  

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchniowej wg skali  

Mohsa  

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i  

badania przy odbiorze.  

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i  

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

 

 

 

 

B.05.00.00. WEWNETRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, 

KANALIZACJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNE 
 

 

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  

dotyczące wykonania wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz  

wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznych.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  Specyfikacji Ogólnej W.00.00.00 

  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie  

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji:  

1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji  

2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  

3. Wewnętrznych instalacji elektrycznych – oświetlenie pomieszczeń 

  

2. MATERIAŁY  

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura,  

urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o  

dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać  

muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat  

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną  
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2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa   

2.1.1. Przewody  

Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur  miedzianych lub rur 

polipropylenowych stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych poprzez zgrzewanie lub za pomocą 

połączeń mechanicznych..  

Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych  

wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.   

2.1.2. Armatura  

- natryski z mieszaczem typu deszczownica  

- baterie umywalkowe  

- zawory kulowe  

2.1.3. Izolacja termiczna  

Instalację wodociągową należy zaizolować otulinami z pianki PU Thermacompact S-10 o grubości 6 mm  

 

2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna   
2.2.1. Przewody  

 Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych 

pierścieniem gumowym   

Przewody układać w bruzdach.   

2.2.2. Wyposażenie sanitarne  

- miska ustępowa typu wiszącego 

- umywalka 

-pisuar 

- wpusty podłogowe 

2.3. Kratki wentylacyjne wywiewne 

Kratki wentylacyjne wywiewne sufitowe 

2.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

Instalacja oświetleniowa – rodzaj oświetlenia do uzgodnienia z Zamawiającym 

Przewody podtynkowe płaskie typu YDYp 3x1,5mm2 i 3x2,5mm2 

 

3. SPRZĘT  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych  

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  

załadunku i wyładunku materiałów.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy  

użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w  

budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich  

zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie  

zachowywać następujące dodatkowe wymagania:  

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  

- przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,  

Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 

jak dla rur z PVC. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej przewożenie w oryginalnych 

opakowaniach producenta.  

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej.              

W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami kielichami.               

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w ciemnym i chłodnym 

wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.  
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać  

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 

ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania 

izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 

stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej                  

w odpowiednich normach przedmiotowych.  

Elementy wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, 

w pojemnikach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Instalacja wodociągowa   

5.1.1. Wymagania ogólne  

Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi 

COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 

2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania 

instalacji z rur wydaną przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej. 

 5.1.2. Montaż przewodów  

 Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Rury układać pod posadzką lub w bruzdach zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów  

przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać                 

w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym 

lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.   

5.1.3. Montaż armatury i osprzętu  

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.   

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji  

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja musi być poddana 

próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.   

5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

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

 

5.2. Instalacja kanalizacyjna   

5.2.1. Montaż rur  

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych 

uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej 

kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno 

mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem.  

Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając:  

- Czystość wgłębienia kielicha  

- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia  

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy 

posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest 

niedopuszczalne.  

Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  

5.2.2. Badanie szczelności  

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-92/B-10735. Badania 

szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów.  

Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki 

sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z 

poziomem.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów użytych do 

wykonania instalacji.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

  
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:  

a) m - dla instalacji rurowych  

b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki  

c) kpl - dla prób działania, uruchomień  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych. 

Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez 

Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac.  

8.1. Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Należy je 

przeprowadzać w stosunku do następujących robót:  

- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu  

- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z pionem                              

i projektowanym spadkiem  

- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji   

8.2. Odbiór techniczny – częściowy  

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach 

lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp.  

W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w 

projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi.   

8.3. Odbiór techniczny – końcowy  

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, 

gdy zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji.  

W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:  

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  

- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami  

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów  

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po ich 

usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu 

robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany 

jest do ich poprawy na własny koszt 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a wyłonionym w 

trakcie przetargu Wykonawcą.  

  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych  
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody  



„Remont strefy saun z dostawą i montażem groty lodowej i łaźni parowych w Aquapark Polkowice 
 

27 
 

wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
 
4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej 
w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
 
 

B.06.00.00. GROTA LODOWA 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu groty 

lodowej w obiekcie kontraktowym. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacji Ogólnej W. 00.00.00 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  

Groty lodowej wraz z wyposażeniem i osprzętem, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja projektową, 

STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu plastycznego (kolorystyka, detale, oświetlenie) i 

przedstawienia do akceptacji Zamawiającego. 

Elementy groty lodowej należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami, DTR producenta, 

aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania odnoszącymi się do 

poszczególnych robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, 

które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty 

zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie.                  

Przed zamówieniem materiałów i urządzeń należy wszelkie wielkości urządzeń i materiałów, oraz przyjętych 

rozwiązań zatwierdzić u Inżyniera Kontraktu.  

2.3. Wytyczne i wielkości charakterystyczne. 

Wymiary kabiny :  

-wysokość 2100mm 

-powierzchnia 2,0m2 

-kubatura 4,2m3 

-drzwi szklane z futryną (1000x2050mm) ze szkła bezpiecznego, bezbarwnego , hartowanego o grubości 8 mm, 

nierdzewne okucia z samozamykaczem, drzwi bez progu. 

Urządzenia: 

-generator lodu – wydajność minimum 100kg/24 h 

- podświetlany pojemnik na lód 

-2 dysze schładzające zamontowane w przeciwległych ścianach 

-oświetlenie zintegrowane  minimum 2 paroszczelne lampki niskiego napięcia 

- temperatura panująca w grocie 8-15 st. C 

Urządzenie winno spełniać wszystkie wymagania prawne w zakresie oznakowania CE 

 Doprowadzenie mediów (woda, kanalizacja energia elektryczna, wentylacja) do urządzeń z pomieszczenia 

technicznego.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak 

tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie. 

Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów 

groty należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu 

wszelkich wymagań bhp. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 

Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawców  

Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze wykonane przez wykonawcę muszą zostać zaakceptowane 

przez Inwestora. 

W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych i montaż groty i jej 

wyposażenia oraz innych prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi normami, przepisami, DTR 

producenta urządzeń  oraz sztuką budowlaną. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 

montowanych elementów groty bądź innych elementów budynku. 

5.3. Wytyczne branżowe 

Wszystkie wytyczne branżowe, jeżeli nie są uwzględnione w innych pozycjach należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej. Odbiór będzie uwzględniał kompletny montaż i instalacje groty wraz z robotami branżowymi.   

Wykonawca opracuje na swój koszt projekt wykonawczy,  projekt plastyczny (kolorystyka, detale oświetlenia) 

instrukcje obsługi orasz szkolenie personelu (który należy uwzględnić w zaproponowanej cenie 

ryczałtowej) 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Zgodnie z wytycznymi producentów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania groty. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na 

koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru groty. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

8.2.Odbiór częściowy 



„Remont strefy saun z dostawą i montażem groty lodowej i łaźni parowych w Aquapark Polkowice 
 

29 
 

Należy go  przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania.  

 Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem, 

- użycie właściwych materiałów, 

- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.3.Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla groty należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestora i użytkownika. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. Przy odbiorze końcowym 

należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem 

- zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

- protokoły wykonanych prób i badań, 

- świadectwa jakości, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z 

uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania płatności robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

[2.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

[3.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

[4.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 

certyfikatu zgodności. 

[5.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

[6.] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

 

 

 

 

B.07.00.00. ŁAŹNIE PAROWE 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu łaźni 

parowych (łaźnia prostokątna i łaźnia okrągła) w obiekcie kontraktowym. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacji Ogólnej W. 00.00.00 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  

Łaźni parowych wraz z wyposażeniem i osprzętem, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja projektową, 

STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu plastycznego (kolorystyka, detale, oświetlenie) i 

przedstawienia do akceptacji Zamawiającego. 

Elementy łaźni parowych należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami, DTR producenta, 

aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania odnoszącymi się do 

poszczególnych robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, 

które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty 

zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie.                  

Przed zamówieniem materiałów i urządzeń należy wszelkie wielkości urządzeń i materiałów, oraz przyjętych 

rozwiązań zatwierdzić u Inżyniera Kontraktu.  

2.3. Wytyczne i wielkości charakterystyczne. 

2.3.1 Łaźnia parowa prostokątna 

Wymiary kabiny :  

-wysokość 2100 mm 

-szerokość 2000 mm 

-głębokość 2200 mm 

-powierzchnia 4,40m2 

-kubatura 9,63 m3 

-powierzchnia konstrukcji 18,5m2 

-wilgotność powietrza do 100,0 % 

-temperatura od 45-50 st. C 

Niewidoczne ściany zewnętrzne wykonane ze specjalnej izolowanej wodoodpornej płyty budowlanej z 

nieprzepuszczalną osłoną parową i cieplną zabezpieczającą łaźnie przed ubytkiem ciepła z wewnątrz i 

nabieraniem  wilgoci z zewnątrz, stabilna i termoizolacyjna konstrukcja. Doprowadzona instalacja wodno 

kanalizacyjna, wpust podłogowy z syfonem, wentylacja. 

Wymagane wyposażenie 

Ściany wewnątrz  

Wewnętrzne ściany wyłożone płytą  o grubości min. 8 cm, całość szpachlowana  nałożona siatka zbrojąca i  

izolacja przeciwwodna. 

Wykładzina ścian- mozaika lub płytki ceramiczne 

Siedziska płaskie ławkowe mocowane do ścian i posadzki obłożone płytkami lub mozaiką, kształt opływowy 

(bez kantów), bez oparcia . Zastosowane  materiały o najwyższej  jakości, wytrzymałe na duże obciążenia, 

zmiany temperatur i wilgoć, ławy ogrzewane 

Wykładzina podłogowa- płytki ceramiczne antypoślizgowe  

Kominek parowy- dekoracyjny kominek parowy pomiędzy leżankami lub umieszczony na ścianie kabiny lub w 

innym  miejscu, takim aby wylot pary przez kominek nie zagrażał  Klientom. 

Kominek podświetlany, napowietrzany, obudowany płytkami ceramicznymi lub mozaiką. 

Sufit – powierzchnia sufitu płaska, pokryta podkładem przeciwwodnym lub tynkiem odpornym na wilgoć, 

pomalowana na jednolity kolor wodoodpornymi farbami. 

Oświetlenie- paroszczelne lampki niskiego napięcia, oświetlenie w kominku oraz sufitowe, elektroniczny 

transformator w pomieszczeniu technicznym 

Drzwi szklane z futryną (1000x2050mm) ze szkła bezpiecznego, bezbarwnego , hartowanego o grubości 8 mm, 

nierdzewne okucia z samozamykaczem, drzwi bez progu, wzór na drzwiach 
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Wyposażenie: 

-system odprowadzenia pary 

-automatyczna pompa  dozująca aromaty zapachowe 

-2 szt. baterii z wężem i słuchawką 

-system alarmowy – dzwonek, przycisk hermetyczny, przekaźnik 

-2 głośniki 

Gwarancja na kabinę minimum 48 miesięcy 

Generator pary 

Moc generatora nie mniejsza niż 15,5 kW 

Wydajność nie mniejsza niż 20 kg pary / h 

Generator umieszczony w oddzielnym przylegającym  pomieszczeniu technicznym. 

Generator wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej  

Wytwornica pary dostosowana do przyłączenia do standardowej sieci wody użytkowej  

Gwarancja na generator minimum 24 miesiące.   

Urządzenie winno spełniać wszystkie wymagania prawne w zakresie oznakowania CE 

 Doprowadzenie mediów (woda, kanalizacja energia elektryczna, wentylacja) do urządzeń z pomieszczenia 

technicznego.  

 

2.3.1 Łaźnia parowa okrągła 

Wymiary kabiny :  

-wysokość 2100 mm 

-średnica 3200 mm 

-powierzchnia 8,0 m2 

-kubatura 16,8 m3 

-powierzchnia konstrukcji 21,0 m2 

-wilgotność powietrza do 100,0 % 

-temperatura od 45-50 st. C 

Niewidoczne ściany zewnętrzne wykonane ze specjalnej izolowanej wodoodpornej płyty budowlanej z 

nieprzepuszczalną osłoną parową i cieplną zabezpieczającą łaźnie przed ubytkiem ciepła z wewnątrz i 

nabieraniem  wilgoci z zewnątrz, stabilna i termoizolacyjna konstrukcja. Doprowadzona instalacja wodno 

kanalizacyjna, wpust podłogowy z syfonem, wentylacja. 

Wymagane wyposażenie 

Ściany wewnątrz  

Wewnętrzne ściany wyłożone płytą  o grubości min. 8 cm, całość szpachlowana  nałożona siatka zbrojąca i  

izolacja przeciwwodna. 

Wykładzina ścian- mozaika lub płytki ceramiczne 

Siedziska ułożone po okręgu , dwa poziomy bez oparcia obłożone płytkami lub mozaiką, kształt opływowy (bez 

kantów). Zastosowane  materiały o najwyższej  jakości, wytrzymałe na duże obciążenia, zmiany temperatur i 

wilgoć, ławy ogrzewane 

Wykładzina podłogowa- płytki ceramiczne antypoślizgowe  

Kominek parowy- dekoracyjny kominek parowy pomiędzy leżankami lub umieszczony na ścianie kabiny lub w 

innym  miejscu, takim aby wylot pary przez kominek nie zagrażał  Klientom. 

Kominek podświetlany, napowietrzany, obudowany płytkami ceramicznymi lub mozaiką. 

Sufit – powierzchnia sufitu płaska, pokryta podkładem przeciwwodnym lub tynkiem odpornym na wilgoć, 

pomalowana na jednolity kolor wodoodpornymi farbami. 

Oświetlenie- paroszczelne lampki niskiego napięcia, oświetlenie w kominku oraz sufitowe tzw. „gwieździste 

niebo”, elektroniczny transformator w pomieszczeniu technicznym 

Drzwi szklane z futryną (1000x2050mm) ze szkła bezpiecznego, bezbarwnego , hartowanego o grubości 8 mm, 

nierdzewne okucia z samozamykaczem, drzwi bez progu, wzór na drzwiach 

Wyposażenie: 

-system odprowadzenia pary 

-automatyczna pompa  dozująca aromaty zapachowe 

-2 szt. baterii z wężem i słuchawką 

-system alarmowy – dzwonek, przycisk hermetyczny, przekaźnik 

-2 głośniki 

Gwarancja na kabinę minimum 48 miesięcy 

Generator pary 

Moc generatora nie mniejsza niż 15,5 kW 

Wydajność nie mniejsza niż 20 kg pary / h 

Generator umieszczony w oddzielnym przylegającym  pomieszczeniu technicznym. 
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Generator wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej  

Wytwornica pary dostosowana do przyłączenia do standardowej sieci wody użytkowej   

Gwarancja na generator minimum 24 miesiące.   

Urządzenie winno spełniać wszystkie wymagania prawne w zakresie oznakowania CE 

 Doprowadzenie mediów (woda, kanalizacja energia elektryczna, wentylacja) do urządzeń z pomieszczenia 

technicznego.  

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak 

tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie. 

Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów 

groty należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu 

wszelkich wymagań bhp. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 

Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawców  

Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze wykonane przez wykonawcę muszą zostać zaakceptowane 

przez Inwestora. 

W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych i montaż łaźni jej 

wyposażenia oraz innych prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi normami, przepisami, DTR 

producenta urządzeń  oraz sztuką budowlaną. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 

montowanych elementów łaźni bądź innych elementów budynku. 

5.3. Wytyczne branżowe 

Wszystkie wytyczne branżowe, jeżeli nie są uwzględnione w innych pozycjach należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej. Odbiór będzie uwzględniał kompletny montaż i instalacje łaźni wraz z robotami branżowymi.   

Wykonawca opracuje na swój koszt projekt wykonawczy,  projekt plastyczny (kolorystyka, detale oświetlenia) 

instrukcje obsługi orasz szkolenie personelu (który należy uwzględnić w zaproponowanej cenie 

ryczałtowej) 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Zgodnie z wytycznymi producentów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania łaźni. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na 

koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru łaźni. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 

urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 

Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika 

budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

8.2.Odbiór częściowy 

Należy go  przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 

zakończeniem całości zadania.  

 Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem, 

- użycie właściwych materiałów, 

- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 

prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.3.Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla groty należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy 

inwestora i użytkownika. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 

wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. Przy odbiorze końcowym 

należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem 

- zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 

- protokoły wykonanych prób i badań, 

- świadectwa jakości, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z 

uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 

realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania płatności robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

[2.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

[3.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

[4.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 

certyfikatu zgodności. 

[5.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

[6.] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

 

 

 


