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CZĘŚĆ OPISOWA 

Część opisowa do specyfikacji technicznej wykonania robót dla Zakresu prac: 

 - Budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych wraz z niezbędnymi urządzeniami 

techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. 

budynkami zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami 

wewnętrznymi i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 

niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia odpadów 

stałych, zewnętrzna instalacja technologiczna, energetyczna z oświetleniem  terenu, 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także elementy małej architektury, oraz 

wykonanie instalacji PV. 

- Remont ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej remizy OSP w Krempnej na 

potrzeby działalności Centrum Aktywności Lokalnej Społeczności 

I. Stan formalno-prawny 

1. Inwestor: Gmina Krempna przy udziale środków zewnętrznych 

2. Projektant: mgr inż. arch. Magdalena Skwarnicka Morawska 

II. Podstawa opracowania 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Wizja lokalna. 

3. Dokumentacja techniczna. Projektowa. 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
Dział 
45000000-7 Prace budowlane 
Grupa  
452000009 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45340000-2 Instalowanie sprzętu ochronnego 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
Kategoria 
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 



45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45313000-4 Instalowanie wind 
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 
45324000-4 Tynkowanie 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45333000-0 Roboty instalacyjne 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45441000-0 Roboty szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 00.00.00 
 

1.1. Warunki wstępne 
1.1.1. Przedmiot opracowania 
- Budowy zespołu basenów letnich zewnętrznych wraz z niezbędnymi urządzeniami 
techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. 
budynkami zaplecza sanitarnego, socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami 
wewnętrznymi i zagospodarowanie terenu (w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla 
niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, podesty obsługowe, miejsce gromadzenia odpadów 
stałych, zewnętrzna instalacja technologiczna, energetyczna z oświetleniem  terenu, 
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a także elementy małej architektury, oraz 
wykonanie instalacji PV. 
- Remont ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej remizy OSP w Krempnej na 
potrzeby działalności Centrum Aktywności Lokalnej Społeczności3.1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy ją stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót. 
 
1.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.1.4. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizację i współrzędne 
punków osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do czasu zakończenia robót i 
odbioru końcowego. 
 
1.1.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane 
przez Inspektora Nadzoru są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, w celu dokonania 
odpowiednich zmian i uzupełnień. 
W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną 
dokumentacją i Specyfikacją. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości 
docelowe, od których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji 
normowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną 



oraz Specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały 
takie zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, a w tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, rusztowania, środki ochrony 
robót, wygody społeczności lokalnej i innych.  
Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej w 
przepisach szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę umowną. 
 
1.1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
UWAGA : TEREN BUDOWY ZNAJDUJE SIĘ  OTULINIE PARKU NARODOWEGO A ZBIORNIK 
JEST OBJĘTY NATURĄ 2000 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robot wykończeniowych Wykonawca będzie; 
- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób oraz własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania w związku z 
wykonywaniem kontraktu. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami i substancjami mogącymi 
pogorszyć stan środowiska, 
- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.1.8. Ochrona pożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu. 
Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej 
wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać 
odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy. 
 
1.1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 



Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone 
do użycia w wykonawstwie robot. 
Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania 
o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robot muszą posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu 
robót mogą być użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych 
organów na ich wbudowanie. 
Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją oraz na życzenie Inspektora Nadzoru i spowodowało 
to zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.1.10. Ochrona własności prywatnej i publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń 
potwierdzenie informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji w terenie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych 
na roboty wymagające przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz 
powiadomić Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o 
zamiarze ich przełożenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela lub zarządcę sieci oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu 
naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni 
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez 
Zamawiającego.  
 
1.1.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Ponadto w przypadku przewozu 
materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot i urządzeń uszkodzonych w 
wyniku takiego przewozu. 
 
1.1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg odrębnych przepisów. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Ustala się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia 
używane do wykonywania robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do wydania 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, aby 
elementy budowli i cały teren były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego 
polecenia. 
 
1.1.14. Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi przepisami wydanymi 
przez władze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, które w jakikolwiek 
sposób związane są z robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia 
prac. 
Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.2. Materiały 
1.2.1. Źródła pozyskiwania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do wykonania robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa, atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz ewentualnie 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
niezbędnych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
 
1.2.2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów 
Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania 
materiałów w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami. 
 
1.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy lub złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 



Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie 
przeszacowana jak wartość dla robot w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robot, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wykonania robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w 
miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów 
Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów 
wariantowych o parametrach równoważnych do zaprojektowanych wymienionych 
w odpowiednich tabelach równoważności. Użycie materiału wariantowego może nastąpić 
po ocenie jego równoważności przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem na 
podstawie odpowiednich tabel równoważności w terminie min. 3 tygodni przed planowanym 
jego wbudowaniem. Termin powyższy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności 
sprawdzenia jego parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku 
opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów dopuszczających 
wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP. 
Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.3. Sprzęt 
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie 
dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzętu nie gwarantującego zachowania 
zasad BHP lub warunków umowy. 
 
1.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robot w tempie gwarantującym 
wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 
Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu 
wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu. 
 
1.5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, dokumentacją 



techniczną i Specyfikacją oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie 
lub podwykonawców robot i ich zgodność z dokumentami budowy, projektem organizacji 
prac i planem BIOZ. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robot muszą posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji, a także na przedmiotowych normach i wytycznych. 
Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, 
norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech 
wytrzymałościowych, doświadczenia z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych 
czynników wpływających na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
1.6. Kontrola jakości robót 
1.6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca do 14 dni od przekazania placu budowy przedstawi do zatwierdzenia program 
zapewnienia jakości. Inspektor zatwierdza formę i zawartość programu zapewnienia 
jakości.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione 
zamierzone sposoby wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robot zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz 
specyfikacją. 
Program powinien zawierać: 
- organizację wykonania robot w tym terminy i sposoby prowadzenia prac, 
- organizację prac w zakresie BHP, 
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robot, 
- system (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robot, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań. 
 
1.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem żeby 
osiągnąć założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot 
i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel 
kontroli jakości, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 



Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robot z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach 
i wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałow i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy gdy niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich 
odpowiednia jakość i procedura. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałow i robot 
ponosi Wykonawca. 
 
1.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt 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 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 
zlecenie Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 



a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał, 
c) deklarację zgodności z Polską Normą, 
d) deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i 
oddzielnymi aprobatami technicznymi, 
e) zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną 
przez upoważniony do tego urząd. 
W przypadku materiałów dla których wymagane są ww. dokumenty, każda dostarczona 
partia materiałów użytych do robot będzie posiadać taki dokument, określający w sposób 
jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe (beton, zaprawa, itp.) muszą posiadać wydane przez producenta 
dokumenty dla każdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii 
produktu. 
Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie 
akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.6. Dokumenty budowy 
1.6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę 
i Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie 
z obowiązującym prawem na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robot, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
muszą być prowadzone czytelnie, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, a w 
razie potrzeby Projektanta. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robot, 
- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
- przebiegu robot, 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac, 
- okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robot, 



- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robot podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w zakresie warunków klimatycznych, 
- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robot, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, 
- inne istotne informacje o przebiegu robot. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez 
Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
Wpis Projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru. 
Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy, a jego uwagi 
Wykonawca uwzględni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. Książka obmiarów 
ma na zasadzie zobrazować zaawansowanie prac ujętych w przedmiarach.  
 
1.6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do protokołu odbioru robot i winny być udostępniane Inspektorowi 
Nadzoru na każde żądanie. 
 
1.6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokół przekazania budowy, 
- protokoły odbioru robot, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi. 
 
1.6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającemu. 



1.7. Obmiar robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robot oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione 
według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za 
wykonane prace, książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac. 
Obmiary muszą być dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za 
wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez Inspektora 
Nadzoru, a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeśli 
wymagają tego przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Obmiary będą przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostatecznym 
odbiorem etapów prac, a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu. 
Obmiar robot zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. 
Odbiór robot podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 
 
1.8. Odbiór robót 
1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości 
wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać 
wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robot. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 
Gotowość do odbioru danej części robot Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty 
(telefonicznie, faksem, e-mail). Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robot ulegających 



zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
badań, atestów i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji.  
 
1.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac. Odbioru 
częściowego należy dokonać w oparciu o zasady określone rozdz. 1.8. 
 
1.8.3. Odbiór ostateczny robót 
1.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów 
określonych w pkt. 1.4.2. rozdz. 1.8 specyfikacji. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i specyfikacją. 
W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robot uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupełniających 
komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robot. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione 
przez Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. 
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robot w poszczególnych 
branżach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, specyfikacją 
bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na 
walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja może dokonać 
określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
1.8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół 
odbioru ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- wszelką dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji na użytkowanie 
– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została wykonana w trakcie realizacji kontraktu, 
– specyfikację wykonania i odbioru robot, 
– oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 
– wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń, 



– atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów, 
– protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń, 
– protokoły prób szczelności instalacji, 
– inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac, 
– inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa. 
W przypadku gdy Komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego. 
 
1.8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robot związanych z usunięciem ewentualnych 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w oparciu 
o zasady opisane w rozdz.III.8. niniejszej specyfikacji.  
 

1.9. Podstawa płatności 
1.9.1. Ustalenia ogólne 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową podstawą rozliczenia jest książka obmiarów 
prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku robot wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość(kwota) 
podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową 
dokumentacją projektową, specyfikacją oraz przepisami prawnymi i polskimi normami. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- koszty ubezpieczenia placu budowy, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
1.9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów 
umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty 
przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
1.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących 
wykonania i odbioru robót 
Wykonanie i odbiór robot należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych 
oraz polskich normach, a w szczególności wymienionych poniżej. 
 
1.10.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane związane z projektowaniem 
Podstawowe przepisy techniczno-budowlane związane z projektowaniem są określone 
w następujących aktach prawnych: 
1.10.1.1. Prawo budowlane 



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane".  

Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. 
Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne 
obowiązujące w budownictwie. 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Rodzaje obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 
Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegółowy zakres i forma planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robot budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna.  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. 
Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz niektóre ustawy. 
Rozporządzenie z dnia 17 października 2002 r. Nadanie inspektorom Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uprawnień do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego. 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Państwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwotny: 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpożarowa, 
Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Rozporządzenie z dnia 7 czerwiec 2010 r. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. 
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
Uprawnienia budowlane 
Rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposób prowadzenia centralnych 
rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz 
ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 
1.10.1.2. Zamówienia publiczne 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych 
 
3.10.1.3. Przepisy ogólne Prawo Budowlane 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych. 
Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. 
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których 



realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników 
szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektów budowlanych, do użytkowania 
których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 
Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegółowy zakres i forma planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robot budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003r. książka obiektu budowlanego. 
Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
 
1.10.1.4. Wyroby budowlane 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane. 
Rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r. 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich 
znakiem budowlanym. 
Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodności, 
wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 
 
1.10.1.7. Normalizacja 
 
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia 
podstawowych wielkości. 
PN-B-01025:2004 Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych. 
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach 
technicznobudowlanych. 
PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 
PN-B-01037:1994 Projekty budowlane. Zasady rzutowania 
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. 
PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe 
i sprężone. 
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 
PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe. 
PN-86/8-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne 
i zasady koordynacji modularnej. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 
pojazdami. 



PN-86/B-02005 Obciążania budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami 
i wciągnikami. 
PN-80/B- 02010/Az1:2006 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 
oblodzeniem. 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 
temperaturą. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 
PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne. 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-EN ISO 13943:2002 Bezpieczeństwo pożarowe Terminologia 
PN-EN 60617- 2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 2: Elementy 
symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania 
PN-EN 60617- 3:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach. Cześć 3: Przewody i 
osprzęt łączeniowy 
PN-EN 60617- 6:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 6: Wytwarzanie 
i przekształcanie energii elektrycznej 
PN-EN 60617- 7:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 7: Aparatura 
łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa 
PN-EN 60617- 8:2002  Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 8: Przyrządy 
pomiarowe, lampy i sygnalizatory 
PN-EN 60617- 11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Część 11: 
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-nowe 
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie 
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie 
i wykonanie 
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych 
i żebrowych Obliczenia statyczne i projektowanie. 



PN/B-03263-1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, wykonywane z 
kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne 
i projektowanie 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania 
podstawowe. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego, 
porowatego. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej 
i cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do 
wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 
Wymagania i badania. 
PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badanie radiograficzne. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji 
wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie powierzchni stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie. Cynk, 
aluminium i inne stopy. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 



PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 
PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-10726 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania 
i oznaczenia. 
PN-75/B-01420 Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach 
i planach. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
Systemu otwartego. Wymagania. 
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 753-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 1501-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemów PVC. 
PN-71/B-02710 Kanalizacje zewnętrzna. Przekroje kanałów ściekowych 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-S-022204:1997 Odwodnienie dróg. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 



PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń 
kołnierzowych. Wymagania ogólne. 
PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania 
i badania central 
PN-E-085141999 Prace pod napięciem - Wytyczne dotyczące planów zapewnienia jakości 
PN-E- 90410:1994/Az1:19 99 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu 
usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogólne wymagania 
i badania (Zmiana Az1) 
PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 450/750 V - Wymagania ogólne 
PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 450/750 V - Metody badania 
PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 450/750 V - Przewody bez powłoki do układania na stałe 
PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 450/750 V - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do 
układania na stałe 
PN-E-90500-5:2001/A2:2002(U) Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 450/750 V - Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury) 
(Zmiana A2) 
PN-E-90500- 11:2001/A1:2002(U) Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 450/750 V - Przewody do opraw oświetleniowych (Zmiana A1) 
PN-E-90550-1:2001 Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 450/750 V - Część 1: Wymagania ogólne 
PN-E-90550-3:2001 Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 450/750 V - Część 3: Przewody o izolacji z ciepłoodpornej pumy silikonowej 
PN-E- 93207:1998/Az1:19 99 Sprzęt elektroinstalacyjny - Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i 
badania (Zmiana Az1) 

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych – 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy 
znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym 
PN-IEC 60364- 1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-4- 41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-4- 42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przez obniżenie napięcia 
PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów 
energetycznych 
PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia 
PN-75/E-02109 Silniki elektryczne małej mocy - Znamionowe moce i prędkości obrotowePN-
91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne 



PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe 
PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji 
PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiar pojemności elektrycznej 
przewodów telekomunikacyjnych 
PN-73/E-04160.81 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary parametrów falowych 
PN-73/E-04160.82 Przewody elektryczne - Metody badań - Badania niejednorodności 
transmisyjnej 
PN-73/E-04160.85 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary tłumienności 
przesłuchowych 
PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze 
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Oprzewodowanie 
PN-E-05111:1999 Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej 
wysokiego napięcia 
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 
od 1 kV 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie 
i budowa 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania 
w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-91/E-06160.20 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe 
dotyczące bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby 
upoważnione 
PN-IEC 60364-4- 46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
PN-IEC 60364-4- 473:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4- 482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych -Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 



wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PN-IEC 60364-5- 54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - 
Sprawdzanie odbiorcze 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych 
PN-IEC 61111:2002 Chodniki elektroizolacyjne 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot ziemnych. 
1.1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. Specyfikacji ogólnej. 
1.1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robot ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robot wchodzą: 
- Wykopy. 
-. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
- Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
-  Podkład żwirowo-piaskowy. 
-  Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
-  Nasypy konstrukcyjne. 
-  Zasypki. 
-  Transport gruntu. 
1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.2. Materiały 
- Grunty do wykonania podkładu  
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 
-  Wykonanie podkładu 
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
-  Zasypanie wykopów 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
Parametry zasypki: 
- max. średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%. 
-  Grunt do budowy nasypów i podbudów powinien posiadać następujące 



właściwości: 
- max. średnica ziaren d<120mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>3, 

- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 

- zawartość części organicznych I<2%, 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
- odporność na rozpad <10%. 
1.3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
1.4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
1.5. Wykonanie robót 
- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowym 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
- Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynnikow. 
- Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
-  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
-. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 



zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Warunki 
wykonania podkładu pod fundamenty: 
- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
- wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
- Warunki wykonania podkładu pod posadzki i pod płytę deną basenu 
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
- wkładanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
-  Zasypki  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
-  Warunki wykonania zasypki: 
a) zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robot. 
b) przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
c) układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

- 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami, 

- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 

d) wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 
e) nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane 
w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
1.6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie i odbiór robot ziemnych powinny być wykonane zgodnie z wymienionymi 
w dokumencie normami. 
1.6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- zgodność wykonania robot z dokumentacją, 



- prawidłowość wytyczenia robot w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
1.6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
1.6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
1.7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

– wykopy – [m3] 

– podkłady i nasypy – [m3] 

– zasypki – [m3] 

– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 
1.8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 
 
1.9. Podstawa płatności 

– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 
i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału, 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- sypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 



Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu, 
- przewóz na wskazaną odległość, 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SYSTEMOWE BASENY STELAŻOWE  

CPV – 45212140-9 – OBIEKTY REKREACYJNE 

CPV - 45212212-5 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BASENOW PŁYWACKICH 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robot 
związanych z wykonaniem basenów stelażowych dla budowy zespołu basenów letnich 
zewnętrznych wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi 
prawidłowe funkcjonowanie obiektu tj. budynkami technicznymi zaplecza sanitarnego, 
socjalnego i technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowanie terenu 
(w tym dojścia w postaci chodników i ramp dla niepełnosprawnych, ciąg pieszo jezdny, 
podesty obsługowe, miejsce gromadzenia odpadów stałych, zewnętrzna instalacja 
technologiczna, energetyczna z oświetleniem terenu, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej), a także elementy małej architektury. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot 

– część ogólna”. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robot niezbędnych do wykonania systemowych basenów zewnętrznych. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zakresu prac przedstawi dokumentację 
systemu basenowego spełniającą zapisy dokumentacji i specyfikacji oraz przedmiaru prac.  
Wykonawca wraz z montażem basenu dostarczy sprzęt do konserwacji basenu (w tym 
siatki, odkurzacz basenowy z workiem lub rurą odprowadzającą brudną wodę ) wraz z 
sprzętem ratowniczym. Wykonawca dostarczy również środki do uzdatniania wody na cały 
sezon kąpielowy. Z uwagi że basen jest używany sezonowo wszystkie systemy mają w 
sposób łatwy zostać zabezpieczone na okres zimowy,  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
ST stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych 
z wykonaniem chodnika, placów i dróg z brukowej kostki betonowej. 
2. Materiały 
2.2. Konstrukcja basenów 
Baseny systemowe stelażowe, wyposażone w modułową stelażową konstrukcję ze stali 
ocynkowanej i dodatkowo pokrytej warstwą ochronną aluminium lub i dodatkowo 
polakierowaną systemem proszkowym. Tak by osiągnięty system ochronny konstrukcji 
umożliwiał trwałość basenu minimum 30 lat. 
Stelaż wsparty na systemowych podporach, a całość montowana do płyty dennej basenu 
wykonanej z żelbetu. Wokół basenu rynna łapiąca nadmiar wody, podłączona do systemu 
filtracyjnego.  
Jako wnętrze basenu zastosowana jest folia ze wzmocnionego PCV o wytrzymałości 
mechanicznej minimum 430kg/5cm. Folia wykonana z minimum 2 warstw, zgrzewana w 
procesie kalandrowania na gorąco. Wewnętrzne włókna wzmacniają folię. Folia pokryta 
specjalną przeźroczystą powłoką przeciwdziałającą starzeniu się oraz chroniącą kolor. Folia 



ma być antypoślizgowa oraz nie odkształcać się, jest odporna na promienie UV, algi oraz 
grzyby. Folia ma posiadać odpornością na rozciąganie zgodna z normą DIN 53354. 
Pod względem chemicznym spełniająca wymóg przeznaczenia dla basenów publicznych. 
Kolorystyka foli do uzgodnienia z zamawiającym. 
Wloty doprowadzające mocowane są do ścian basenu z pomocą złączek z białego ABS 

typu M o średnicy 2” oraz typu F 1”1/2. W skład zestawu wchodzą obręcze. Dodatkowa kulka 

w dyszy pozwala regulować wielkość przepływu wody. 
Baseny wyposażone w skimmery wykonane z białego ABS ze złączami typu M 

o średnicy 2” oraz typu F 1”1/2, umożliwiające zbieranie wody.. 

W skład kompletnego zestawu basenowego wchodzą wszystkie niezbędne rury, zawory, 
złącza niezbędne do zmontowania systemu filtracji złożonego z filtrów umieszczonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie basenu w pomieszczeniu technicznym. Systemy filtracji, 
urządzenie dozowania chloru i korektora pH zostaną umieszczone w budynku 
technologicznym. 
PARAMETRY TECHNICZNE, ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 
BASEN O GŁĘBOKOŚCI 1,40 m 
WYMIAR LUSTRA WODY 25,00m x 12,00 m  
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ WODY 1,40 m. 
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI 1,50 m. 
POWIERZCHNIA LUSTRA WODY 300 m2 
BASEN KĄPIELOWY POJEMNOŚĆ 420,00 m3 
BASEN DLA DZIECI GŁĘBOKOŚCI 0,8 – 1,20 m 
WYMIAR LUSTRA WODY 5,0 m x 12,0 m  
ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ WODY 0,8m -1,2m 
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI minimum 0,85 – 1,25m 
POWIERZCHNIA LUSTRA WODY ok. 60,0 m2 
POJEMNOSC  60m3 
 
DRABINKI Z PORĘCZAMI 
RURY, ZAWORY, USZCZELKI 1 komplet 
FILTRACJA 
Ilość filtrów I RODZAJ I MOC DOSTOSOWAĆ DO RODZAJU BASENU 
Czas przewałowania pełnej objętości basenu: 4 h  
SKIMMERY 
PUNKTY POWROTU WODY 
Dysze napływowe w ścianie basenu, wykonane z białego ABS, kompletne z pierścieniem 
i uszczelką. Dodatkowa kulka w dyszy dla regulowania wielkość przepływu wody. 
Całość instalacji elektrycznej i sanitarnej. 
Baseny wyposażone w schody schodzące do basenu. Schody obłożone folią zgrzewalną w 
innym kolorze. Baseny wyposażone w brodzik do płukania stóp oraz stanowisko z prysznicem 
zewnętrznym.  
Opis technologii basenów 
Woda do napełnienia basenów powinna spełniać wymagania wody pitnej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Instalacja uzdatniania wody 
basenowej pracuje w ruchu ciągłym. W trybie pracy normalnej przewiduje się zatrzymanie 
pracy instalacji w czasie płukania filtra. 



Przewiduje się czas wykorzystania basenów w godz. 8 – 20. 

Spust wody z basenu jest grawitacyjny poprzez otwory po skimmerach, można też 
wypompować wodę pompą zanurzeniową albo za pomocą pompy będącej na 
wyposażeniu basenu do instalacji kanalizacyjnej. Napełnianie basenu oraz uzupełnianie 
wody basenowej należy realizować z instalacji wodociągowej przewodem dn 65. 
Dno basenu należy czyścić codziennie za pomocą ręcznego odkurzacza podłączanego 
poprzez skimmer. Całkowitą wymianę wody w basenie uzależnia się od klarowności wody, 
czystości ścian, dna i skimmerów. Poziom wody w basenie powinien być 5-15cm poniżej 
górnej krawędzi basenu. 
Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane są brodzik do stop zlokalizowany przy 
wejściu na baseny. Woda z brodzików odprowadzana jest do kanalizacji. Obieg uzdatniania 
wody rozpoczyna się od przejęcia wody wypływającej z basenu do skimmerów i dalej na 
przewód ssawny pompy. Pompy cyrkulacyjne tłoczą wodę basenową do filtrów piaskowo-
żwirowych. 
Skimmery 
Specjalne pojemniki z nakładaną czapą górną i koszykiem na zanieczyszczenia umieszczonym 
wewnątrz. Montowane na ściance wewnątrz niecki basenowej. Przez nie, pobierana jest 
woda z basenu. Wykonane z białego ABSW koszyku wewnątrz skimmera zatrzymują się 
zanieczyszczenia typu: trawa, liście, włosy, owady itp. 
. 
Pompy 
Pompy zapewniają stałą cyrkulację wody w obiegu. Są to pompy samozasysające, 
trzyfazowe. Posiadają zintegrowane łapacze zanieczyszczeń mechanicznych tzw. filtr 
wstępny, który służy do zatrzymywania włosów i włókien znajdujących się w wodzie. Łapacz 
znajduje si ę przed każdą pompą i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Pokrywa łapacza 
wykonana z przezroczystego tworzywa umożliwiająca kontrole zgromadzonych 
zanieczyszczeń. 
W czasie eksploatacji system umożliwia otwieranie łapacza i usuwanie zanieczyszczenia. 
 
Filtracja 
Każdy z filtrów jest wyposażony w 6 drogowy zawór pozwalający kierować procesem filtracji. 
Po oczyszczeniu woda z filtrów jest tłoczona poprzez przewód tłoczący pompy z powrotem 
do basenu. Zadaniem filtrów jest usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin, 
liści itp. Filtry z wypełnieniem piaskiem. Płukanie filtra odbywa się wodą basenową 
pobieraną z basenu. Woda popłukaniu odprowadzana jest do studzienki 
zrzutowej, a następnie do kanalizacji sanitarnej. System filtracji zapewnia czas 
przewałowania pełnej objętości basenu do 4 godzin. Wszystkie urządzenia systemu filtracji 
wokół basenu kąpielowego powinny być rozmieszczone w budynku technicznym niedaleko 
od basenu.  
 
Filtr jest zabezpieczony przed korozją i impregnowany do użytku ze słoną wodą. Pojemność 
pracy filtra ma zapewnić jego częstotliwość obsługi nie częściej niż raz na 2 dni przy 
normalnym użytkowaniu basenu. 
 
Proces uzdatniania wody 
Końcowym procesem uzdatniania wody jest nadanie odpowiedniego odczynu pH, 
wymaganego dla dobrej dezynfekcji, a jednocześnie utrzymania go na takim poziomie, aby 



woda nie drażniła śluzowki oczu i skory. Dezynfekcja chlorem jest wymagana, jako proces 
bakteriobójczy oraz zapobiegający skażeniu wody przez użytkowników. Systemy filtracji, 
urządzenie dozowania chloru i korektora pH zostaną umieszczone w budynku technicznym.  
Instalacja uzdatniania wody basenowej posiada swój układ dozowania środków 
chemicznych. Składa się ze stacji regulacyjnej i z dwóch stacji dozowania chemikaliów 
(Cl i pH). 
Sposob uzdatniania wody: 
- filtrowanie wstępne przez łapacze włókien, 
- filtrowanie przez filtry piaskowe, 
- korekta Ph, 
- dezynfekcja. 
Proces dezynfekcji wody i korekta Ph odbywa się poprzez dozowanie płynnego podchlorynu 
sodu i płynnego środka do obniżania pH wody basenowej. Dozowania chloru i korektora pH, 
w oparciu o ciągły pomiar tych wartości przez automatyczną stację kontroli i dozowania 
środków chemicznych. 
Pomiar i regulacja pH wody basenowej: 
- pomiar pH 
- regulacja wydajności dozownika 
- sygnalizacja przekroczenia zadanych wartości granicznych 
Korekta odczynu wody basenowej: 
Dozowanie chloru do wody basenowej prowadzi do wzrostu pH wody. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami woda basenowa powinna posiadać odczyn pH 7,2 - 7,6. 
Wartość odczynu pH wody w niecce basenowej jest stale monitorowana przez 
automatyczną stację kontrolno-pomiarową i w razie konieczności zwiększana lub 
zmniejszana ilość dozowanego korektora pH. 
Funkcja pomiaru i regulacji stężenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej: 
- pomiar stężenia wolnego chloru, 
- regulacja wydajności dozownika, 
- sygnalizacja przekroczenia zadanych wartości granicznych, 
- pomiar stężenia chloru zewnętrznego może odbywać się ręcznie, np. poprzez zastosowanie 
fotometru. 
 
Dezynfekcja wody basenowej 
Zgodnie z zaleceniami Sanepidu dawki wolnego chloru w niecce basenowej powinny być 

utrzymane w granicach 0,3– 0,6 mgCL2/l a na dopływie do basenu max 1,2 mg/l. Ilość 

wolnego chloru w wodzie basenowej jest stale kontrolowane przez urządzenie pomiarowo 
kontrolne, które poprzez wydłużenie lub skrócenie czasu dozowania reguluje ilością 
dozowanego podchlorynu sodu. Dawka wolnego chloru 0,5mg/dm3.  
Miejsce poboru próbek wody 
Dla badania jakości próbek wody basenowej przewidziano następujące miejsca poboru 
wody: 
- na przewodzie tłoczonym pompy obiegowej, 
- przed i za filtrami piaskowymi, 
- przed wlotami do niecki i za dozownikiem podchlorynu sodu. 
Wykonawca dostarczy odpowiedni środekdezynfekcyjny w ilości na cały sezon kąpielowy. 
 
 



Walka z algami 
Algi są mikroorganizmami roślinnymi, które są główną pożywką dla bakterii. Aby woda była 
czysta i higieniczna konieczne jest zapobieganie rozwojowi alg. Zaleca się stosowanie 
specjalistycznych produktów do niszczenia glonów. Dawkowanie ręczne. Wielkość dawki 
według zaleceń producenta produktu. Wykonawca dostarczy odpowiedni środek w ilości na 
cały sezon kąpielowy. 
 
Koagulant 
Koagulant powoduje wytrącanie się zanieczyszczeń w postaci kłaczków, zwiększając tym 
samym efektywność procesu filtracji. Dawkowanie automatyczne. Wielkość dawki według 
zaleceń producenta produktu. 
Urządzenie stacji uzdatniania wody i pompy dozowania chloru i pompa dozowania korektora 
pH oraz koagulanta zostały zaprojektowane w pomieszczeniu technologicznym 
zlokalizowanym przy pomoście okalającym basen zgodnie z projektem budowlanym. 
Pojemniki ze środkami chemicznymi należy ustawić na specjalnych tacach o pojemności 
równej pojemności zbiornika podchlorynu sodu i korektora pH. 
Szczegołowe wytyczne zawarte są w Dzienniku Ustaw Nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94r. 
Wykonawca dostarczy odpowiedni środek w ilości na cały sezon kąpielowy. 
 
Urządzenie do automatycznej kontroli i regulacji parametrów wody 
Urządzenie kontrolno-pomiarowe, dokonujące pomiaru i kontroli pH, Cl, redox i temperatury 

– sterowane mikroprocesorowo. 

Stacja regulacyjna składa się z komory pomiarowej, w której umieszczone są sondy, przez 
które przepływa woda cyrkulacyjna z basenu oraz z panelu sterującego. Wykonywany jest 
pomiar wolnego chloru, pH i Redox oraz temperatury. 
W zależności od zmierzonego stanu stacja odpowiednio steruje dozowaniem środków 
chemicznych. 
Urządzenia winny posiadać:  
- Czujnik przepływu: ze zmiennym obszarem pracy 
- Alarm przepływu: styk magnetyczny przy braku przepływu cela chlorowa Samoczyszcząca, 
amperometryczna 
- Kalibracja: poł-automatyczna, z porównaniem DPD pomiar ph 
- Elektroda: umożliwia odczyty od 0... do 14 pH, min 3 bary,  
 - Rodzaj sterowania minimum: Włącz/Wyłącz, gotowość/praca, proporcjonalne impulsowe, 
proporcjonalne prądowe 
 
Pompa dozująca do Cl i pH, koagulant 
Pompa dozująca do Cl i pH składać się ma: 
- jednostki sterującej zawierającej elementy elektroniczne i elektrozawór - części 
hydraulicznej będącej w kontakcie z dozowanym środkiem. 
Elementy będące w kontakcie z dozowaną cieczą wykonane z materiałów odpornych na 
większość produktów chemicznych stosowanych w technologii uzdatniania wody.  
 
Instalacje technologiczne 
Instalacja technologiczna wykonana z specjalistycznych giętkich węży spiralnych, 
ssawnotłocznych wykonanych z PVC zakończonych gwintowaną końcowką z białego ABS, 
przeznaczonych do instalacji basenowych. Wszystkie rury, kształtki, zawory oraz pozostałe 



elementy instalacji są przystosowane do pracy przy ciśnieniu nominalnym nie mniejszym niż 
10 bar, są odporne na działanie wody basenowej z podwyższoną zawartością związków 
chloru. 
Orurowanie ( giętkie węże) z PCV z zaworami odcinającymi kulowymi. 
Cechy: 
- możliwość układania na nierównych powierzchniach 
- szybki montaż z użyciem gwintowanych nypli 
- największa odporność na przerwanie spowodowane ciśnieniem 
- 100% gwarancja ochrony przed pęknięciem spowodowanym starzeniem się materiału 
- optymalna odporność na zgniatanie 
- wewnętrzna warstwa odporna na utlenianie i ścieranie przez chlor stosowany w basenach. 
Instalacja technologiczna ułożona jest na powierzchni wokół basenów pod pomostami 
i doprowadzona do pomieszczeń technologicznych usytuowanych przy pomostach zgodnie 
z projektem i wskazaniami producenta. 
 
Pompy ciepła  
Dla podgrzewania wody w basenach Wykonawca dostarczy i zamontuje powietrzne pompy 
ciepła o mocy  pomiędzy 14 a 21 kW o wydajności podgrzewania dla basenu o pojemności 
90m3 w ilości 3 szt. Moc silnika minimum 3,5 KW, przepływ wody minimum 7m3/h wskaźnik 
COP minimum 5,4 , zasilanie 240V . Zakres prac obejmuje montaż całego systemu z 
potwierdzeniem sprawności.  
 
3. Sprzęt 
Roboty związane posadowieniem basenów mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 
betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
Roboty związane z posadowieniem basenów należy wykonać po zakończeniu robot 
związanych z przygotowaniem wylewki betonowej pod niecki basenowe a przed 
rozpoczęciem układania nawierzchni. 
Wykonawca podczas wykonywania prac uwzględni wszystkie prace które mają służyć w 
osiągnięciu efektu w postaci sprawnie funkcjonujących obiektów basenowych. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robot są: 
- mb - ułożenia przewodow, rur, 
- szt. - zainstalowanego osprzętu, 
- kpl - zainstalowanych zestawow. 
7. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. Podczas 
odbiorowi wymagane będzie: 
- potwierdzenie jakościowe wykonania prac 



- szczelność całego układu – basenów i instalacji 
- potwierdzenie badaniami nie tylko pomiarowymi ale również laboratorium zewnętrznym 
jakości wody 
 
8. Podstawa płatności 
Płaci się za wykonanie każdej sztuki basenu. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty 
związane z wykonaniem niecki basenowej. 
 


