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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 2015.0.1422 z późn. zm.) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z
pózn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2018 r., poz. 620 z pózn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z pózn. zm.).
Przepisy techniczno-budowlane dla budynków. Podstawy naukowo badawcze. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2008 r.
Zlecenie Inwestora: Miasta Poznań
Wytyczne i materiały przekazane przez Inwestora
Ustalenia podczas spotkań roboczych
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej z listopada 2018 r. opracowana przez
rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Kazimierza Miedzińskiego i rzeczoznawcę do spraw ppoż – inż.
Jacka Podymę.
Ekspertyza techniczna określająca wartość obciążeń użytkowych dla ścian i stropów parteru i 1 piętra w
budynku przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu. Opracowanie BUD EKSPERT Sp. z o.o., styczeń 2019.
Obowiązujące normy.

PFU - CS Enigma „przestrzenie wspólne” w budynku Collegium Martineum w Poznaniu

Strona 2 z 112

SPIS TREŚCI
1

Cześć opisowa5
1.1

Opis ogólny przedmiotu zamówienia5

1.1.1

lokalizacja, istniejąca infrastruktura techniczna5

1.1.2

Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji5

1.1.3

Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót6

1.1.4

Grupy, klasy, kategorie robót7

1.1.5

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia8

1.1.5.1

Inwestor i docelowy Użytkownik8

1.1.5.2

Uwarunkowania prawne8

1.1.5.3 Uwarunkowania lokalizacyjne, kontekst urbanistyczny,
konserwatorskie, uwarunkowania architektoniczno-budowlane9
1.1.5.4

Uwarunkowania klimatyczne11

1.1.5.5

Uwarunkowania środowiskowe11

1.1.5.6

Media12

1.1.5.7

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe13

1.1.5.8

określenie rodzajów higieniczno-sanitarnych13

1.1.5.9

Liczba i rodzaje instalacji14

1.1.5.10

uwarunkowania

kulturowe

i

Właściwości funkcjonalno-użytkowe *14

1.1.5.11
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów
powierzchni i kubatur lub wskaźników15
2

Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia16
2.1

Zakres zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej16

2.2

Wymagania wobec dokumentacji projektowej17

2.3

Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych22

2.4

Przygotowanie terenu pod budowę23

2.5

Zakres robót budowlanych, rozwiązania technologiczne i materiałowe24

2.6

Zasady wykonywania i odbioru robót budowlanych37

2.6.1

szczegółowe zasady wykonywania robót tynkarskich:37

2.6.2

Szczegółowe zasady wykonania robót malarskich41

2.7

węzły higieniczno-sanitarne70

2.8

Aranżacja wnętrz73

2.9
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zgodnym ze specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych – wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia.92
2.9.1

Ogólne wymagania i zasady dotyczące wykonywania robót, organizacji robót i placu budowy92

2.9.2

Określenia podstawowe95

2.9.3

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych97

2.9.4

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn99

2.9.5

Wymagania dotyczące środków transportu99

2.9.6

Program zapewnienia jakości100

PFU - CS Enigma „przestrzenie wspólne” w budynku Collegium Martineum w Poznaniu

Strona 3 z 112

2.9.7

Dokumenty budowy104

2.9.8

Odbiory106

2.9.9

Ochrona i utrzymanie robót107

2.9.10

Zabezpieczenie terenu budowy108

2.9.11

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót108

2.9.12

Ochrona przeciwpożarowa109

2.9.13

Ochrona własności publicznej i prywatnej109

2.9.14

Bezpieczeństwo i higiena pracy109

2.9.15

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących109

2.9.16

Stosowanie się do prawa i innych przepisów110

3

Część informacyjna111

4

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego112

1.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane112

PFU - CS Enigma „przestrzenie wspólne” w budynku Collegium Martineum w Poznaniu

Strona 4 z 112

1 Cześć opisowa
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1.1

lokalizacja, istniejąca infrastruktura techniczna

Inwestycja realizowana będzie w Poznaniu, na działce o numerze ewidencyjnym nr 14 arkusz nr 25 obręb Poznań,
przy ul. Święty Marcin 78, na części budynku Collegium Martineum.
Uzbrojenie terenu - sieci:
energetyczne, zasilanie realizowane przyłączem kablowym nn 0,4 kV ze stacji transformatorowej MST-1099, ciepła
(z sieci miejskiej), wody (z sieci miejskiej), kanalizacji ogólnospławnej przyłącz teletechniczny, gazu.
Obecnie istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna i umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (aktualnym właścicielem i administratorem całości budynku Collegium Martineum) a
ENEA Operator sp. z o.o. w Poznaniu (dystrybutorem) zapewnia dostawę energii elektrycznej do budynku.
Usługi zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków realizowane są na podstawie umów zawartych pomiędzy Aquanet
S.A. w Poznaniu a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane
są do kanalizacji ogólnospławnej.
Ciepło i ciepła woda użytkowana dostarczane jest przez: Dalkia Poznań S.A. w Poznaniu na podstawie umowy
zawartej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gwarantowana jest ciepła woda użytkowa w
punkcie czerpalnym o temperaturze 55-60 st. C. Do obiektu dostarczane jest ciepło o parametrach: Qco = 0,7700,
Qcws = 0,0720.
Budynek usytuowany jest w zabudowie śródmiejskiej. Obsługa komunikacyjna budynku realizowana jest z
wykorzystaniem ulic: Święty Marcin, Kościuszki.

1.1.2

Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji

Powierzchnie, których remont i modernizację założono w ramach projektowanej inwestycji, tworzyć będą tzw.
części wspólne – wspólnie użytkowane przez wszystkich użytkowników budynku Collegium Martineum, w tym
m.in. przyszłe Centrum Enigmy.
Powierzchnie remontowane i modernizowane w ramach projektowanej inwestycji wykorzystywane będą jako:
 komunikacja, w tym: schody zewnętrzne prowadzące do głównego wejścia do budynku, schody
prowadzące z poziomu parteru na wyższe kondygnacje użytkowe, hol główny, ciągi korytarzowe, schody
prowadzące z przestrzeni dziedzińca do komunikacji przy szatniach
 recepcja,
 szatnia,
 portiernia,
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węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne (w tym: dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych).

Remontowana i modernizowana powierzchnia ma być przestrzenią reprezentacyjną, podkreślającą prestiż i rangę
budynku – obiektu użyteczności publicznej, objętego ochroną konserwatorską, usytuowanego w centrum miasta,
na szlaku największych atrakcji turystycznych. Działania mają poprawić estetykę i funkcjonalność budynku,
uczytelnić budynek z zewnątrz i poprawić jego odbiór – m.in. poprzez modernizację schodów zewnętrznych i
wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej.
Projekt będzie realizowany merytorycznie we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Miastem Poznań w tym z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, CTK Trakt, Miejskim Konserwatorem
Zabytków, kuratorami projektu, Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz środowiskami
społecznymi popularyzującymi historię polskiej myśli naukowej i technicznej.
Projekt kierowany jest do wszystkich grup wiekowych, do mieszkańców Poznania, regionu, kraju i gości z zagranicy.
Projekt jest otwarty dla zwiedzających indywidualnie, rodzin z dziećmi i zorganizowanych grup, dla osób w pełni
sprawnych jak również z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (ruchowymi, słuchu, wzroku), dla potrzeb
których w każdym jego aspekcie ma być dostosowany, zarówno pod względem rozwiązań budowlanych,
funkcjonalnych jak również treści i sposobu ich prezentacji.
Część wspólna będzie użytkowana m.in. przez odwiedzających Centrum Enigmy, które zorganizowane zostanie w
budynku w ramach wspólnego zadania inwestycyjnego.

1.1.3

Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót

Projektowana inwestycja obejmuje remont i ograniczoną przebudowę części wspólnych Collegium Martineum –
rozlokowanych na wszystkich kondygnacjach wskazanych w dalszej części opracowania.
W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty budowlane remontowe, wykończeniowe i instalacyjne, prace z
zakresu aranżacji wnętrz, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, teletechniczne, dostarczone i zainstalowane
zostanie wyposażenie oraz oprogramowanie.
Roboty budowlane wykończeniowe przewidziane w ramach inwestycji:
 renowacja schodów i posadzek na głównych traktach komunikacyjnych,
 renowacja i konserwacja tynków, okładzin ścian, stiuków,
 renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,
 rozbiórki zdegradowanych: posadzek, okładzin ścian i stropów, usuwanie starych powłok malarskich,
 przebicia i zamurowania przegród budowlanych (w ograniczonym zakresie),
 wymiana posadzek, wykładzin,
 modernizacja balustrad i pochwytów w oparciu o wytyczne MKZ w Poznaniu
 tynkowanie ścian i stropów,
 malowanie ścian i stropów,
 montaż nowych sufitów (podwieszanych) i okładzin ścian,
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
W ramach projektowanej inwestycji przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla
personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
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Projektowana jest przebudowa instalacji:
 sanitarnych: wody i kanalizacji, grzewczej – c.o.(wodna),
 elektrycznych: oświetlenia, gniazd wtykowych 230 V, niskoprądowe (istniejące w częściach wspólnych),
W ramach inwestycji zaplanowano projekt wraz z dostawą i montażem:
 platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych (przy wejściu głównym),
 mebli: portiernia, recepcja, szatnia, hol,
 budowa nowego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego (dostosowanego do potrzeb
osób niepełnosprawnych).
 systemów teletechnicznych w tym m.in. rozbudowa systemu SAP, oświetlenia awaryjnego, CCTV, KD
wskazanych w dokumencie „CENTRUM SZYFRÓW ENIGMA PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY”,
W ramach realizacji Wykonawcy wykona: projekt, zakup, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu,
urządzeń, systemów AV i IT oraz niezbędnego oprogramowania.
Wykonawca jest również zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich szkoleń związanych z obsługą
zainstalowanych urządzeń, systemów oraz przypisanego im oprogramowania.

1.1.4

Grupy, klasy, kategorie robót

Określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)
71221000-3
45453000-7
79950000-8
39154000-6

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Roboty remontowe i renowacyjne
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Sprzęt wystawowy

Zakres uzupełniający:
45111000-8
roboty ziemne
45113000-2
roboty na placu budowy
45223100-7
montaż konstrukcji metalowych
45432110-5
posadzki
45430000-0
pokrywanie podłóg i ścian
45262522-6
roboty murarskie
45324000-4
roboty tynkarskie
45442100-8
roboty malarskie
45421100-5
instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów
45261000-4
wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1
specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45321000-3
izolacja cieplna
45323000-7
izolacja dźwiękoszczelna
45324000-4
roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421000-4
roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7
kładzenie płytek
45442000-7
nakładanie powierzchni kryjących
45443000-4
roboty elewacyjne
PFU - CS Enigma „przestrzenie wspólne” w budynku Collegium Martineum w Poznaniu

Strona 7 z 112

45311000-0
45312000-7
45314000-1
45315000-8
45316000-5
45317000-2
45331000-6

roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
instalowanie systemów alarmowych i anten
instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
inne instalacje elektryczne
instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

30200000-1
32322000-6
39154000-6
39150000-8
32417000-9
31611000-2
31500000-1
32321300-2
48780000-9
48000000-8

Urządzenia komputerowe
Urządzenia multimedialne
Sprzęt wystawowy
Różne meble i wyposażenie
Sieci multimedialne
Zestawy instalacji elektrycznej
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Materiały audiowizualne
Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

51000000-9
79930000-2
79822500-7
72212783-1
72212520-1
71314100-3
92110000-5
92312000-1

Usługi instalowania
Specjalne usługi projektowe
Usługi projektów graficznych
Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością
Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
Usługi elektryczne
Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
Usługi artystyczne

45313000-4

Instalowanie wind

1.1.5

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Prawne, lokalizacyjne, geotechniczne, kulturowe, urbanistyczne, środowiskowe.

1.1.5.1 Inwestor i docelowy Użytkownik
Inwestorem będzie Miasto Poznań – jednostka samorządu terytorialnego.
Podmiotami zarządzającymi obsługą części wspólnych będą: jednostki organizacyjne Miasta Poznań i Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1.1.5.2 Uwarunkowania prawne
Właścicielem budynku jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Inwestorem w projektowanej inwestycji będzie Miasto Poznań – podmiot posiadający prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (na podstawie stosownej umowy użyczenia z dnia 15.02.2018 r.).
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Dla nieruchomości założona została księga wieczysta nr KW PO1P/00096328/8, która prowadzona jest przez Sąd
Rejonowy Poznań – Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych.

1.1.5.3 Uwarunkowania lokalizacyjne, kontekst urbanistyczny, uwarunkowania kulturowe i
konserwatorskie, uwarunkowania architektoniczno-budowlane
Inwestycja realizowana będzie w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 78, na części budynku Collegium Martineum.
Budynek wybudowany został w latach 1949-1950 wg proj. arch. Władysława Czarneckiego. Budynek składa się z
trzech części:
 pięciokondygnacyjne skrzydło południowe od ul. Święty Marcin, podpiwniczone,
 sześciokondygnacyjne skrzydło północno-zachodnie od ul. Kościuszki, podpiwniczone,
 budynek stołówki i auli.
Całość łączy centralna klatka schodowa i hol wejściowy.
Połączenie między budynkiem auli i południowym skrzydłem budynku stanowi łącznik przebiegający na wysokości
pierwszego piętra od strony wschodniej.
Dla terenu wyznaczonego dla inwestycji nie uchwalono obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Collegium Martineum przy ul. Święty Marcin 78 usytuowane jest w centrum Poznania – na Starym Mieście.
W miejscu obecnego gmachu, w czasach zaboru pruskiego zbudowano intendenturę wojskową. Budynek
przetrwał I wojnę światową i w latach II Rzeczypospolitej mieścił szereg instytucji wojskowych, wśród nich oddział
biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie pracowali Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk
Zygalski – absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
Budynek intendentury został zburzony w czasie II wojny światowej.
Obecny gmach wzniesiono w latach 1949–1950 jako siedzibę Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Autorem projektu był Władysław Czarnecki – uznany architekt, profesor Politechniki
Poznańskiej. Gmach został opanowany w dniu 28 czerwca 1956 przez uczestników Poznańskiego Czerwca. Po
rozwiązaniu PZPR w 1990, gmach został przekazany Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza, który ulokował w nim
Wydział Historyczny i nadał mu obecną nazwę. Parter budynku zajmuje PKO Bank Polski. W budynku swoją siedzibę
ma Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Nieruchomość jest objęta ochroną na mocy wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-architektonicznego
śródmieścia miasta Poznania decyzją A231 z dnia 14 marca 1980 r.
Budynek został wskazany jako dobro kultury współczesnej, do ochrony w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
Collegium Martineum to gmach dwuskrzydłowy: posiada skrzydło od ul. Święty Marcin (krótsze) i od ul. Kościuszki
(dłuższe). Na wysokości głównego wejścia, prostopadle do skrzydła budynku przylega aula im. prof. Henryka
Łowmiańskiego – największa sala w budynku, pod którą znajduje się lokal gastronomiczny. Od strony ul. Kościuszki
znajduje się wjazd na wewnętrzny parking. Budynek od strony ul. Święty Marcin miał podcienia, które na początku
lat 90. XX wieku zostały zabudowane.
Budynek posadowiony jest na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Układ konstrukcji ścian budynku:
podłużny. Ściany nośne: z cegły pełnej, grubość murów: 100, 54 i 30 cm. Część konstrukcji nośnej budynku
stanowią słupy żelbetowe.
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Stropodach budynku: żelbetowy, kryty papą asfaltową i termozgrzewalną z obróbkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi z blachy ocynkowanej.
Ściany działowe z cegły dziurawki gr. 12 cm lub w lekkiej konstrukcji z obłożeniem z płyt gipsowo-kartonowych,
szpachlowane. Ściany murowane wykończone tynkami cementowo-wapiennymi.
Ściany zewnętrzne licowane są piaskowcem.
Wejście główne do budynku wyłożone płytami granitowymi – wymaga remontu.
Budynek wyposażony jest w dwa dźwigi osobowe i dwie platformy dla osób niepełnosprawnych.
Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe z ubytkami malowania i okitowania szyb, w kolorze białym. W
budynku 40% okien zostało do tej pory wymienionych: na nowe okna drewniane zespolone, w kolorze białym.
Okna parteru i piętra po stronie zachodniej i wschodniej są częściowo zamknięte kratą ozdobną.
Drzwi do poszczególnych pomieszczeń drewniane, płycinowe, malowane o wymiarach najczęściej 90/205 cm.
Drzwi do auli na parterze (o wymiarach 210/277 cm), na balkon auli (o wymiarach 135/223 cm) i drzwi wejściowe
(300/343 cm) zostały wykonane indywidualnie, na specjalne zamówienie, z drewna klejonego. Drzwi wejściowe są
częściowo przeszklone.
Ściany pomieszczeń, korytarze – pomalowane farba emulsyjną białą.
W sanitariatach ściany wyłożone glazurą, posadzki gresem.
Na posadzkach w większości pomieszczeń i na korytarzach: parkiet i wykładzina pvc.
Posadzki klatek schodowych wykonano z wylewanego lastrico.
Hol główny parteru, pierwszego piętra oraz schody na półpiętro i piętro: obłożone płytami z kamienia naturalnego.
Dokumentacja archiwalna budynku dostępna jest w Archiwum Państwowym.
Sygnatury akt:
 53/2183/0/18.5/18879 Komitet budowy domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu, cz.
I, roboty montażowe, wodno-kanalizacyjne 1949
 53/2183/0/18.5/18880 Komitet budowy domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu nr
292/293, cz. IV, roboty montażowe, wodno-kanalizacyjne
1949
 53/2183/0/18.5/18881 Komitet budowy domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu nr
292/293, cz. V, roboty montażowe, wodno-kanalizacyjne
1949
 53/2183/0/18.5/18882 Komitet budowy domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu nr
292/293, cz. VI, roboty montażowe, wodno-kanalizacyjne
1949
 53/2183/0/18.5/18883 Komitet budowy domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu nr
292/293, cz. VI, roboty montażowe, wodno-kanalizacyjne
1949
 53/2183/0/18.5/18884 Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu
1979
 53/2183/0/18.5/18885 Dokumentacja projektowa węzła cieplnego i przyłącza dla budynku Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu
1979
 53/2183/0/18.5/18886 Dokumentacja projektowa. Rysunki inwentaryzacyjne budynku Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu
1979
W budynku są instalacje: elektryczna, teletechniczna, wody, kanalizacji, hydrantowa, c.o., gazowa. Instalacje
elektryczne i teletechniczne prowadzone są zarówno natynkowo jak i podtynkowo. Instalacje sanitarne
prowadzone są natynkowo i podtynkowo. Instalacje sanitarne prowadzone są w rurach stalowych lub żeliwnych
różnych przekrojów. Grzejniki instalacji c.o. w większości żeliwne, żeberkowe. Nowe grzejniki panelowe
zainstalowane są w tych pomieszczeniach, w których prowadzono remonty.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnych: za pośrednictwem pionów wyprowadzonych ponad dach.
Węzły sanitarne rozmieszczone są na każdej kondygnacji użytkowej.
Instalacja gazowa doprowadzona jest tylko do części kuchennej.
Wentylacja: grawitacyjna, mechaniczna (obejmująca część budynku; w części kuchennej/gastronomicznej –
wyciągowa).
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Budynek wyposażony jest w instalację hydrantową: hydranty 52mm. Brak instalacji SAP.
Rozdzielnia główna prądu i główny wyłącznik prądu zlokalizowane są w piwnicy.
Wykonawca na etapie sporządzenia projektu budowlanego zobowiązany jest dostosować się do standardów
dostępności miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych wg Zarządzenia Miasta Poznania (zarządzenie nr
817/2018/P).
W związku z brakiem dostępnej inwentaryzacji sieci instalacyjnej budynku, Wykonawca zobowiązany jest wykonać
brakującą potrzebną do realizacji projektu inwentaryzacje we własnym zakresie.
Za niezgodności pomiędzy inwentaryzacją będącą w posiadaniu Zamawiającego dołączoną do dokumentów
przetargowych z stanem faktycznym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. Koszty dodatkowych prac
związanych z ewentualnymi niedogodnościami Wykonawca pokryje we własnym zakresie.
Wykonawca na etapie wstępnym powinien zapoznać się z ekspertyzą rzeczoznawcy p-poż oraz postanowieniem
wz. WPSP (wt.5595.460.1.2018) oraz uwzględnić w całkowitej kalkulacji wymagania z tej opinii wymagające. Na
Wykonawcę nakłada się również obowiązek zapoznania się z dołączonym do projektu opracowaniem pt.:
Ekspertyza Techniczna określającą wartość obciążeń użytkowych, ścian i stropów parteru i pierwszego piętra
budynku Collegium Martineum zlokalizowanego pod adresem Św. Marcin 78 w Poznaniu (opracowanie styczeń
2019).
Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt i harmonogram prac w uwzględniając w tych dokumentach
etapowanie robót wynikające z wymagań rzeczoznawcy do spraw p-pożarowych zawarte w opracowaniu.

1.1.5.4 Uwarunkowania klimatyczne
strefa klimatyczna wg PN-EN 12831: II (projektowana temperatura zewnętrzna – 16 st. C, średnia roczna
temperatura zewnętrzna: 7,9 st C.)
strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: II
strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2005: 1

1.1.5.5 Uwarunkowania środowiskowe
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów ws przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko projektowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko lub dla których
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Projekt nie wywrze istotnego negatywnego oddziaływania na najbliższe obszary Natura 2000 (deklaracja
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.12.2016 r., znak WPN-I.6335.1072.2016.TB).
Obszar inwestycji nie wchodzi w skład parku narodowego ani rezerwatu przyrody. Teren realizacji inwestycji
zlokalizowany jest poza obiektami i obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
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Projekt realizowany będzie w terenie zurbanizowanym i przekształconym antropogenicznie – Bi: tereny
zabudowane.
Zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podczas realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu należy
wydzielić miejsca z pojemnikami na odpady i w ramach możliwości prowadzić selektywne gromadzenie odpadów.
Obowiązuje bezwarunkowy zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby. Obowiązuje bezwzględny zakaz
gromadzenia materiałów niebezpiecznych.
Budowa infrastruktury kultury oraz jej późniejsza eksploatacja nie będą wiązały się ze znaczącym oddziaływaniem
na środowisko. Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko może mieć charakter lokalny, krótkotrwały i
odwracalny.
Podczas prowadzenia robót budowlanych przewiduje się wystąpienie typowych obciążeń środowiska wynikających
z przebiegu robót:
 roboty ziemne,
 roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji żelbetowych i stalowych,
 praca sprzętu: emisja gazów spalinowych i hałasu, pylenie,
 transport samochodowy – emisja gazów spalinowych i hałasu, pylenie.
Źródłem emisji substancji do powietrza będą spaliny samochodów ciężarowych dostawczych.
Uciążliwości i zagrożenia występujące podczas budowy mają charakter przejściowy ze względu na skończony okres
trwania budowy.
Odpowiednia organizacja prac budowlanych zapewni minimalizacje wszystkich zagrożeń związanych z fazą
realizacji przedsięwzięcia.
Projektowany budynek będzie źródłem następujących rodzajów ścieków:
 ścieki socjalno-bytowe
 ścieżki z utrzymania czystości pomieszczeń
 wody opadowe i roztopowe.
Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Zastosowane zostaną rozwiązania chroniące środowisko podczas realizacji inwestycji, które zapewnią, że
oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami teren,
np.: osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania i odazotowania spalin,
separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu - jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, które zostaną
zastosowane (wskazane w projekcie budowlanym) może spowodować ponadnormatywne oddziaływanie na
środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód).

1.1.5.6 Media
Uzbrojenie terenu – sieci i przyłącza:
 energetyczne, zasilanie realizowane przyłączem kablowym nn 0,4 kV ze stacji transformatorowej MST1099,
 ciepła,
 wody,
 kanalizacji ogólnospławnej wyposażonej w tzw. przelewy burzowe, prowadzącej ścieki do przepompowni
 teletechniczne.
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Obecnie istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna i umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (aktualny administrator całości budynku Collegium Martineum) a ENEA Operator sp. z
o.o. w Poznaniu.
Usługi zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków realizowane są na podstawie umów zawartych z: Aquanet S.A. w
Poznaniu a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane są do
kanalizacji ogólnospławnej.
Dla potrzeb realizacji inwestycji określonej niniejszym opracowaniem nie ma potrzeby zwiększania ilości
dostarczanej wody ani odprowadzanych ścieków.
Ciepło i ciepła woda użytkowana dostarczane jest przez Dalkia Poznań S.A. na podstawie umowy zawartej z
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gwarantowana jest ciepła woda użytkowa w punkcie
czerpalnym o temperaturze 55-60 st. C. Do obiektu dostarczane jest ciepło o parametrach: Qco = 0,7700, Qcws =
0,0720.
Dla potrzeb realizacji inwestycji określonej niniejszym opracowaniem nie ma potrzeby zwiększania ilości ciepła ani
zmiany jego parametrów.
W ramach inwestycji określonej niniejszym opracowaniem częściowo przebudowane zostaną w częściach
wspólnych instalacje: elektryczne (oświetlenia, gniazd wtykowych 230 V), teletechniczne, sanitarne (wody i
kanalizacji, grzewcza – c.o./wodna/) – w zakresie niezbędnym części wspólnych.

1.1.5.7 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Powierzchnie remontowane i zmodernizowane w ramach projektowanej inwestycji wykorzystywane będą jako:
komunikacja, w tym: schody zewnętrzne prowadzące do głównego wejścia do budynku, schody prowadzące z
poziomu parteru na wyższe kondygnacje użytkowe, hol główny, ciągi korytarzowe,
recepcja,
szatnia,
portiernia,
węzły higieniczno-sanitarne: dla personelu i ogólnodostępne (w tym: dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Konstrukcja stalowa przeszklona szybu z windą przeszkloną
platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych
podesty stalowe prowadzące z windy do poziomu półpięter, dla osób niepełnosprawnych

1.1.5.8 określenie rodzajów higieniczno-sanitarnych
W ramach projektowanej inwestycji przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla
personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Przebudowa obejmie pomieszczenia:

funkcja

oznaczenie wg rysunków
koncepcyjnych

powierzchnia
netto [m2]

wc niepełnosprawni

P.wc01

5,72

wc męski

P.wc02

5,66

wc damski

P.wc03

6,59
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Przedsionek

P01

2,37

przedsionek

P02

2,52

Przedsionek

P03

3,11

-

5,15

-

15,21

-

11,18

WC damski

117b

5,68

WC dla personelu

116

5,19

WC męski

116a

4,74

WC dla personelu męski

117

3,96

przedsionek windy

117a

6,36

WC męski

P2.wc4

3,89

WC damski

P2.wc5

5,05

przedsionek

238a

5,81

WC męski

P3.wc4

3,25

WC damski

P3.wc5

5,34

przedsionek

336a

5,70

WC męski

P4.wc4

5,95

WC damski

P4.wc5

2,92

WC męski

P5.wc4

3,25

WC damski

P5.wc5

5,10

Przedsionek WC parter
WC damski parter
WC męski parter

Razem

-

129,70

Wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych – określone zostało w dalszej części niniejszego opracowania i w
rysunkach koncepcyjnych będących załącznikiem do niniejszego opracowania.

1.1.5.9 Liczba i rodzaje instalacji
Należy zaprojektować przebudowę instalacji:
 sanitarnych: wody i kanalizacji, grzewczej – c.o.(wodna),
 hydrantowych,
 elektrycznych: oświetlenia, gniazd wtykowych 230 V, niskoprądowe (istniejące w częściach wspólnych),
 teletechnicznych.

1.1.5.10 Właściwości funkcjonalno-użytkowe *

Funkcja

oznaczenie wg rysunków
koncepcyjnych

schody zewnętrzne

powierzchnia netto [m2]
90,10

wiatrołap

14a

33,10

hol główny

14

127,80
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recepcja/księgarnia

17

17,27

szatnia

04

37,04

komunikacja

K4

16,31

komunikacja

K2

10,10

komunikacja

K5

12,60

komunikacja

K2

14,10

zaplecze

101

7,00

portiernia

9

9,14

komunikacja

K5-0

12,60

komunikacja

K1-1

84,10

komunikacja - hol

118

70,80

komunikacja

K1-0

85,70

komunikacja

K5-1

12,80

Pom. Magazynowe przyziemie

0.16

14,63

Pom. Magazynowe przyziemie

0.17

14,08

-

669,27

Suma

* Powyższe zestawienia powierzchni posiadają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do
ewentualnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

1.1.5.11 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów
powierzchni i kubatur lub wskaźników

Dopuszcza się możliwość zmiany powierzchni poszczególnych pomieszczeń części wspólnych: do 10% pod
warunkiem niepogorszenia standardu użytkowego i estetyki – po akceptacji Inwestora, przy czym:
 zmiana powierzchni poszczególnych pomieszczeń zajmowanych przez części wspólne jest dopuszczalna
przy zachowaniu parametrów niezbędnych dla komunikacji wewnętrznej i powierzchni roboczej
niezbędnej dla portierni, szatni, recepcji, sanitariatów;
 zmiany powierzchni ruchu są dopuszczalne pod warunkiem zachowania parametrów określonych w
przepisach i normach, o ile zmiana znacząco nie wpłynie na standard budynku i poziom oferowanych
usług;
 wszelkie ograniczenia w pomieszczeniach użytkowych inne niż wystawowe powinny być
zrekompensowane podniesieniem standardu wyposażenia i usług.
W ramach inwestycji objętej niniejszym opracowaniem nie dopuszcza się zmiany kubatury budynku.
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2 Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu
zamówienia
2.1 Zakres zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Przedmiotowy budynek zostanie dostosowany do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej w oparciu
poniższe minimalne wymagania oraz zgodnie z dokumentem „Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpożarowej w związku z przebudową części pomieszczeń na Centrum Enigmy oraz dostosowaniem do
wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Collegium Martineum w Poznaniu”następującym zakresie:
1. Na wszystkich drogach ewakuacyjnych i pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 osób oraz w
pomieszczeniach Muzeum Enigma budynek zostanie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
2. Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do
wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie
jest niezbędne podczas pożaru.
3. Mocowanie elementów okładzin elewacyjnych zostanie wzmocnione w taki sposób, aby uniemożliwić ich
odpadanie w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany
zewnętrznej.
4. Istniejące drzwi do głównej auli oraz do lokalu gastronomicznego zostaną zabezpieczone ogniochronnie.
Szklenie w drzwiach do lokalu gastronomicznego zostanie wymienione na posiadające klasę odporności
ogniowej min. EI 60.
5. Pomieszczenia, które nie zostały oddzielone od dróg ewakuacyjnych zostaną zamknięte drzwiami z
wyjątkiem wyjścia ewakuacyjnego dla niepełnosprawnych z głównej auli, prowadzącego w kierunku klatki
schodowej K3.
6. Dla okładziny na drogach ewakuacyjnych zostanie udokumentowana klasa odporności ogniowej i reakcji
na ogień, zostanie dostosowana do EI 30, trudno zapalna, lub zdemontowana. Ścianki wydzielające
antykwariat (księgarnia holu wejściowym) zostaną zdemontowane.
7. Klatki schodowe K2, K3 i R12 zostaną wydzielone drzwiami EIS 30 i wyposażone w urządzenia służące do
usuwania dymu. Klatka schodowa K1 zostanie wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu oraz
oddzielona drzwiami EIS 30 od poziomych dróg ewakuacyjnych, drzwi z klatki schodowej do pomieszczeń
o nieudokumentowanym parametrze dymoszczelności zostaną pozostawione. Drzwi o
nieudokumentowanej klasie odporności ogniowej zamykające schody do piwnicy B8 (w skrzydle płn.)
zostaną wymienione na drzwi EIS 30, istniejące drzwi posiadające klasę odporności ogniowej zostaną
pozostawione.
8. Piwnica zostanie wydzielona od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej min. EI
30.
9. Okładziny ścienne w głównej auli oraz w małej auli zostaną zabezpieczona ogniochronnie. Klasa reakcji na
ogień zasłon w małej auli zostanie udokumentowana, doprowadzona do stanu zgodnego z przepisami lub
zasłony zostaną wymienione.
10. Sufit podwieszany w sali na zapleczu głównej auli zostanie zabezpieczony ogniochronnie do reakcji na
ogień co najmniej niezapalne, a mocowanie zostanie wymienione na zapewniające nieodpadanie pod
wpływem ognia.
11. Balustrada ma balkonie głównej auli zostanie uzupełniona o górną poziomą część o szerokości dającej
łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m zgodnie z § 298.7 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
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12. Przełączniki urządzeń elektrycznych zostaną dostosowane do wymagań obowiązujących norm i
standardów związanych z montażem osprzętu i instalacji elektrycznych.
13. Budynek zostanie wyposażony w sieć hydrantów wewnętrznych 25 mm na każdej kondygnacji budynku.
14. Wykonanie pompowni przeciwpożarowej do zasilania hydrantów wewnętrznych w pomieszczeniu
wydzielonym pożarowo.
15. Wykonanie rozdzielni elektrycznej w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu.
W budynku zostaną zastosowane rozwiązania ponadstandardowe stanowiące rozwiązania zamienne:
1. Zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku. W ramach bieżącej inwestycji system
sygnalizacji pożarowej zostanie objęta część budynku przeznaczona na działalność Muzeum Enigma oraz
strefa pożarowa SP3, a w pozostałej części budynku wyłącznie poziome i pionowe drogi komunikacyjne
wykorzystywane do celów ewakuacji. Docelowo cały budynek zostanie objęty działaniem systemu
sygnalizacji pożarowej, przy czym pozostałe części budynku zostaną dostosowane w późniejszym etapie.
2. Podłączenie systemu sygnalizacji pożarowej do sieci monitoringu pożarowego PSP w sposób uzgodniony
z Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu.
3. Zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych i
pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 osób oraz w pomieszczeniach Muzeum Enigma,
posiadającego parametry średniego natężenia na poziomie co najmniej 5 luksów.
Ponadto w ramach inwestycji zostaną wykonane działania, które poprawią bezpieczeństwo pożarowe budynku
m.in.: podział budynku na strefy pożarowe, wydzielenie klatek schodowych w trybie § 245 i 256.2 oraz wydzielenie
pożarowe piwnicy w trybie § 250.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz.
690 ze zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
podział korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krótsze niż 50 m oraz zabezpieczenie ogniochronne
okładzin ściennych w pomieszczeniach przeznaczonych dla więcej niż 50 osób.

2.2 Wymagania wobec dokumentacji projektowej
Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w taki sposób, w jaki określił je
Zamawiający.
Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i aktów
wykonawczych do ustawy w tym zwłaszcza:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
późn. zm.),
 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 81 poz. 462
z późn. zm.),
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),
być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć,
oraz spełniać wymogi:
b. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446
z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,
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c.

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.)
i aktów wykonawczych do ustawy w tym zwłaszcza:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn.zm.),
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389),

Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia, powinna zawierać optymalne rozwiązania
funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki, w tym rysunki
detali, wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną – w sposób umożliwiający realizację prac
montażowych, wykończeniowych i dostaw bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień.
Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich częściach.
Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawierać rozwiązań, które mogą negatywnie
wpłynąć na funkcjonalność obiektu, utrudnić pracę i dostęp do instalacji oraz urządzeń elektrycznych i sanitarnych
lub do pomieszczeń technicznych albo mogą pogorszyć warunki ochrony ppoż.
Wykonawca na etapie sporządzenia projektu budowlanego zobowiązany jest dostosować się do standardów
dostępności miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych wg. Zarządzenia Miasta Poznania (zarządzenie nr
817/2018/P).
W związku z brakiem dostępnej inwentaryzacji sieci instalacyjnej budynku, Wykonawca zobowiązany jest wykonać
brakującą potrzebną do realizacji projektu inwentaryzacje we własnym zakresie.
Za niezgodności pomiędzy inwentaryzacją będącą w posiadaniu Zamawiającego dołączoną do dokumentów
przetargowych z stanem faktycznym Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. Koszty dodatkowych prac
związanych z ewentualnymi niezgodnościami Wykonawca pokryje we własnym zakresie.
Wykonawca na etapie wstępnym powinien zapoznać się z dokumentem „Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpożarowej w związku z przebudową części pomieszczeń na Centrum Enigmy oraz dostosowaniem do
wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Collegium Martineum w Poznaniu”.
oraz postanowieniem wz. WPSP (wt.5595.460.1.2018) oraz uwzględnić w całkowitej kalkulacji wymagania z tej
opinii wynikające.
Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt i harmonogram prac uwzględniając w tych dokumentach
etapowanie robót wynikające z wymagań rzeczoznawcy do spraw p-pożarowych zawarte w opracowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest opracować i złożyć Zamawiającemu 4 egz. dokumentacji technicznej w formie
wydruku oraz 2 egz. w formie elektronicznej, z pisemną zgodą na wydruk.
Dokumentacja w formie elektronicznej powinna zostać przekazana Inwestorowi na (optycznym/elektronicznym)
nośniku danych w dwóch wersjach: edytowalnej (np.: pliki w formacie *.doc dla części opisowej i *.dwg dla części
rysunkowej) oraz nieedytowalnej (np.: pliki w formacie *.pdf) lub równoważnych.
Marki producentów i dystrybutorów zaproponowane w niniejszym Opracowaniu należy uznać za przykładowe,
mające na celu opisanie standardów; dokumentacja projektowa może zawierać rozwiązania równoważne do
zaproponowanych pod względem jakości, ergonomii i funkcjonalności. Wszędzie, gdzie w niniejszym Opracowaniu
opisano materiały lub sposób wykonania robót za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych
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lub systemów odniesienia, należy takie zapisy traktować jako pomocnicze, służące wyczerpującemu określeniu
przedmiotu zamówienia.
Nie ogranicza się Projektanta w zakresie rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Przyjęte
w projekcie rozwiązania mają zagwarantować pełną funkcjonalność części wspólnych, bezpieczeństwo budynków
i przebywających w nim osób.
Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy branżowe – przywołane w dalszej części
niniejszego Opracowania.
Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z
przyjętą systematyką podziału prac i dostaw.
W każdym tomie wydruków wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte.
Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać:
 nazwę i adres Zamawiającego
 nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego
 adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa
 spis zawartości dokumentacji projektowej
 nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe
dokumentacji projektowej
 datę opracowania.
Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z Programem funkcjonalno-użytkowym (niniejszym
opracowaniem).
Dokumentacja projektowa składać się powinna w szczególności z:
 projektu koncepcyjnego, zawierającego wizualizacje oraz wstępny uproszczony układ funkcjonalny
adaptowanej powierzchni,
 projektu budowlanego
 projektów wykonawczych
 przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw – szacunku kosztów
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja budowlana powinna zawierać w szczególności:
a. Projekty zabudowy:
 projekt architektoniczny
 projekt konstrukcyjny
 projekty instalacji sanitarnych
 projekty instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych
 projekty instalacji teletechnicznych
 projekty instalacji specjalistycznych.
b. Projekt zagospodarowania terenu: w zakresie niezbędnym dla prawidłowego (zgodnego z przepisami
Prawa budowlanego) sporządzenia projektu.
Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi
przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym uzgodnienia PIP, PSP i SANEPID.
Uzyskać należy Pozwolenie konserwatorskie.
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Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji
robót budowlanych.
Projekty wykonawcze zawierać powinny rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i
zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi:
 części obiektu
 ekspozycji
 rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych
 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych
 instalacji i wyposażenia technicznego.
Oczekiwany zakres dokumentacji wykonawczej:
1. Architektura:
a. elewacje
b. detale architektoniczno – budowlane
c. podziały wewnętrzne
d. izolacje: przeciwwilgociowe, akustyczne
e. ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja
f. komunikacja wewnętrzna w budynku
g. warstwy posadzkowe, ścienne
h. wykończenie pomieszczeń
i. stolarka i ślusarka
j. wyburzenia
k. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu.
2. Konstrukcje budowlane:
a. założenia i szczegóły konstrukcyjne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w
niniejszym Opracowaniu
b. konstrukcje specjalistyczne
c. gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji
d. obliczenia statyczne dla wszelkich rodzajów konstrukcji
e. zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
f. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu.
3. Instalacje sanitarne
a. wentylacji i klimatyzacji,
b. odprowadzenia skroplin z urządzeń wentylacyjnych,
c. grzewcza,
d. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu.
4. Instalacje elektryczne i teletechniczne
a. tablice rozdzielcze,
b. instalacje nn 230 V, 400 V,
c. instalacje elektryczne: oświetlenia podstawowego, oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtykowych,
zasilania wentylacji i klimatyzacji, ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony przed porażeniem
elektrycznym, ochrony odgromowej, zasilania sprzętu i urządzeń AV i IT,
d. instalacje teletechniczne,
e. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu.
5. Instalacje bezpieczeństwa
a. SAP,
b. SSWiN,
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c. KD,
d. CCTV,
e. instalacja oddymiania klatek schodowych,
f. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu.
6. Projekty aranżacji
a. projekty elementów aranżacyjnych części wspólnych
b. projekty kolorystyki
c. projekty wnętrz
d. projekty umeblowania i wyposażenia z doborem i wykazem mebli i wyposażenia katalogowego
e. system informacji i identyfikacji wizualnej.
7. Projekt zagospodarowania terenu
a. wydzielenie i zaprojektowanie miejsca parkingowego na potrzeby osób niepełnosprawnych
b. wydzielenie i zaprojektowanie miejsca parkingowego na potrzeby przyszłych
c. pracowników Centrum Szyfrów
d. zaprojektowanie elementów małej architektury w przestrzeni dziedzińca budynku
e. zaprojektowanie elementów zieleni (forma donic i gazonów)
f. wydzielenie i zaprojektowanie komunikacji zewnętrznej dla ruchu pieszego.
Dokumentacja powinna zawierać także:
 charakterystykę energetyczną inwestycji
 charakterystykę ekologiczną inwestycji
 plan BIOZ
 wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu
 projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących
 opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji projektowej.
Pełny zakres objęty dokumentacją powinien posiadać przedmiar i kosztorys, a w przypadku dostaw wymagany jest
szacunek kosztów dostawy, montażu i uruchomienia wyposażenia.
Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej
opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach.
Rysunki powinny być sporządzone w skali: 1:100 i 1:50 w zakresie architektury, konstrukcji, a także instalacji,
technologii specjalistycznej i aranżacji wnętrz; w skali 1:10, 1:5 i 1:2 w zakresie detali; w szczególnie uzasadnionych
wypadkach powinny być sporządzone w skali 1:1.
Dokumentacja wykonawcza przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i w postaci
elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (np. Word, Excel, Open Office, QCad
lub innych uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją,
a wydruki trwale spięte.
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych
rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być
zestawione w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Opracowanie przedmiaru robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów przedmiaru robót, tabeli
przedmiaru robót.
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Karta tytułowa przedmiaru robót zawierać powinna następujące informacje: nazwę nadaną zamówieniu przez
Zamawiającego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, adres obiektu budowlanego, nazwę i adres
zamawiającego, datę opracowania przedmiaru robót. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót powinny
być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień.
Działy przedmiaru robót powinny przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy
robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział, w ramach działu, przedmiaru robót należy
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna
stanowić odrębny dział przedmiaru.
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym,
rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do
ich odrębnego rozliczania.
Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:
 numer pozycji przedmiaru
 kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie
wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych
 numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru
 nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej
 jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru
 ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.
Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków z dokumentacji
projektowej.
Od Projektanta wymaga się opracowania Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –
ogólnej i szczegółowych. Układ szczegółowej specyfikacji technicznej powinien być zgodny z przedmiarem robót i
przyjętą dla niego na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją.
Projektant zobowiązany jest do uzyskania wszystkich uzgodnień i zezwoleń (działając samodzielnie lub na
podstawie Pełnomocnictwa Inwestora) niezbędnych dla uzyskania decyzji niezbędnych dla rozpoczęcia i
prowadzenia robót budowlanych.
Wykonawca na etapie sporządzenia projektu budowlanego zobowiązany jest dostosować się do standardów
dostępności miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych wg. Zarządzenia Miasta Poznania (zarządzenie nr
817/2018/P).

2.3 Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia niezbędnego sprzętu i materiałów oraz
personelu (kadry zarządzającej i pracowników fizycznych) tak, aby zagwarantować, na wezwanie Inwestora,
wielozmianowy system pracy, w tym w dodatkowe dni wolne od pracy oraz święta.
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Harmonogram robót budowlanych i montażowych oraz realizacji dostaw, stanowiący załącznik do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi do akceptacji. Harmonogram musi uwzględnić zalecenia
Inwestora i wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Całość robót należy wykonać zgodnie z:
 obowiązującymi przepisami i normami,
 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
 instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.
UWAGA:
Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia lub zastosowanie rozwiązania wzorcowego.
Dopuszcza się możliwość zaproponowania w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych
pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż określone
w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
dla materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich charakterystykę techniczno–użytkową. Wykazanie
parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użycia w budownictwie,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały wykończeniowe również przez Państwowy Zakład Higieny
oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym.

2.4 Przygotowanie terenu pod budowę
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy oraz dojazdu na budowę i do zdobycia
wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.
Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń dydaktycznych i badawczych. Z tych powodów
transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani
zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektów dydaktycznych i dla ich użytkowników.
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia
placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Rusztowania i pomosty robocze powinny być
zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Na ogrodzeniach budowy,
szyldach i rusztowaniach nie można wywieszać reklam innych niż uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgodą i
wiedzą.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy zapewnić dostęp do nich
służbom technicznym.
Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na wprowadzeniu. Materiały
należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając składowania na terenie dużych ilości nie
wbudowanych materiałów
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Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu
budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być
dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest
zwłaszcza zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.
Inwestor może udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania. Miejsca
poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia – do uzgodnienia po wprowadzeniu na
teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i urządzi szatnię z węzłem
sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić
go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. Prace zostaną podzielone na
etapy. Organizacja placu budowy uwzględniać powinna odpowiednią modyfikację zaplecza budowy w miarę
postępu prac.

2.5 Zakres robót
materiałowe

budowlanych,

rozwiązania

technologiczne

i

Roboty budowlane wykończeniowe przewidziane w ramach inwestycji:
 renowacja schodów i posadzek na głównych traktach komunikacyjnych,
 renowacja i konserwacja tynków, okładzin ścian, stiuków,
 renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,
 rozbiórki zdegradowanych: posadzek, okładzin ścian i stropów, usuwanie starych powłok malarskich,
 przebicia i zamurowania przegród budowlanych (w ograniczonym zakresie),
 wymiana posadzek, wykładzin,
 montaż balustrad i pochwytów,
 tynkowanie ścian i stropów,
 malowanie ścian i stropów,
 prace związane z montażem glazury i terakoty
 montaż nowych sufitów (podwieszanych) i okładzin ścian,
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
W ramach projektowanej inwestycji przebudowane i zmodernizowane zostaną węzły higieniczno-sanitarne: dla
personelu i ogólnodostępne. Węzły higieniczno-sanitarne dostosowane zostaną dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji zaplanowano:
1. Dostawę i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych (schody zewnętrzne)
2. Wykonanie szybu windowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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3.

Wykonanie podestów i kładek opartych o konstrukcją stalową prowadzących z projektowanej windy do
przestrzeni zlokalizowanych na podestach klatki schodowej dwóch półpięter.

Ad.1
Po stronie Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie podnośnika pionowego.
Udźwig ok. 340 kg
Prędkość do 0,15 m/s (9m/min.)
Wysokość podnoszenia do 3 m
Ilość przystanków 2 max.
Podszybie 50 mm
Usytuowanie drzwi w szybie:
 naprzeciw siebie – przejazd na wprost
 Rodzaj napędu śrubowy z nakrętką bezpieczeństwa
 Rodzaj drzwi przystankowych wychylne jednoskrzydłowe
 Standardowe wymiary platformy ok. 914 x 1394 mm
Szyb (obudowa platformy) standardowo wykonany z paneli metalowych malowanych proszkowo na kolor RAL
9016, profile narożne i listwy wykonane są z anodowanego aluminium, obudowa nie stanowi warstwy
termoizolacyjnej.
Obsługa:
Kasety dyspozycji na przystankach przywołanie kabiny na przystanek poprzez jednorazowe naciśniecie przycisku
dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany stały nacisk na przycisk)
Bezpieczeństwo:
czujniki ograniczające przeciążenie ponad udźwig nominalny, awaryjny akumulatorowy zjazd w sytuacji zaniku
napięcia, przycisk „STOP” na panelu sterowym na platformie, listwy bezpieczeństwa zatrzymujące platformę w
sytuacji dostania się przedmiotu między platformę a ściany szybu, przycisk wezwania pomocy ALARM na panelu
sterowym na platformie,
Wyposażenie dodatkowe:
 malowanie szybu i drzwi na kolor wg palety wzornika kolorów RAL,
 szklana obudowa platformy,
 informację akustyczną o dojeździe na przystanek, wyświetlacz pozycji
 platformy w kasetach na przystankach,
 ograniczenie dostępu do urządzenia na różnych przystankach poprzez blokadę
 sterowania poprzez stacyjkę z kluczykiem lub czytnik karty magnetycznej,
 automatyczny otwieracz drzwi
Rejestracja dźwigu.
 Ocena zgodności UDT, dostarczenie do Zamawiającego kopi a do UDT oryginału Deklaracji zgodności UE
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów
i elementów bezpieczeństwa do dźwigów Dz.U.2016 poz. 811. Tabliczka znamionowa w kabinie dźwigu.
 Rejestracja nowo zainstalowanej windy w Urzędzie Dozoru Technicznego
 Odbiór końcowy techniczny z udziałem Inspektora UDT.
 Odbiór końcowy z udziałem Inspektorów UAM po dostarczeniu przez Wykonawcę
Protokołu pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację UTB, kartę gwarancji dźwigu, wszelkich certyfikatów.
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Ad.2
Po stronie Wykonawcy należy wykonanie szybu windowego zewnętrznego.
W zakresie prac projektowych wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z badaniami gruntowymi oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień. W zakresie prac
przygotowawczych po stronie Wykonawcy należy wykonanie podszybia żelbetowego, fundamentów
przedsionków oraz wykonanie przekuć i obrobienie otworów pod drzwi przystankowe.
Wytyczne do wykonania szybu windowego z dźwigiem osobowym:
a/
- Dźwig osobowy - udźwig ok. 675kg,1,0 m/s 9/2
- Liczba pasażerów do 9 osób
- wysokość podnoszenia ok.20,8 m
- sterowanie zbiorcze góra /dół
- liczba przystanków do 9
- wejścia do kabiny przelotowe 2
- Typ szybu konstrukcja stalowa zabezpieczona p-poż, szerokość szybu ok. 1650 mm, głębokość szybu ok. 2040
mm, głębokość podszybia ok. 1450 mm, wysokość nadszybia ok. 4025 mm
- wymiary kabiny s/g/h ok. 1100 x 1400 x 2100
- wymiary drzwi ok. 900 mm x 2000 mm
Dźwig osobowy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
Otwór wentylacyjny zgodnie z przepisami UDT.
Wentylacja grawitacyjna.
Oświetlenie szybu zgodnie z przepisami UDT oraz przepisami budowlanymi.
Posadzka podszybia: farba antypoślizgowa, płytki antypoślizgowe – Uzgodnić.
Uziom, złącze wyrównawcze.
Gniazdo 230V w podszybiu.
Wyłączniki zmienne oświetlenia szybu.
Drabinka zgodnie z przepisami UDT.
W szybie powinny znajdować się tylko elementy wyposażenia i konstrukcji dźwigu wraz z instalacją.
Ogólna Obróbka całego szybu – konstrukcji - budowlana wnęk wejściowych do kabiny dźwigu na każdej
kondygnacji.
Montaż i obróbka szafy sterowej dźwigu.
Farba ognioodporna – malowanie konstrukcji i elementów szybu.
Podszybie, nadszybie:
Wymiar nadszybia, podszybia zgodnie z przepisami UDT.
W razie zaniżonego nadszybia, podszybia zgoda UDT.
Zastosować normy: EN 81-20, EN 81-50, EN 81.70
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym spełniające powyższe normy.
Rejestracja dźwigu.
 Ocena zgodności UDT, dostarczenie do Zamawiającego kopi a do UDT oryginału Deklaracji zgodności UE
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów
i elementów bezpieczeństwa do dźwigów Dz.U.2016 poz. 811. Tabliczka znamionowa w kabinie dźwigu.
 Rejestracja nowo zainstalowanej windy w Urzędzie Dozoru Technicznego
 Odbiór końcowy techniczny z udziałem Inspektora UDT.
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 Odbiór końcowy z udziałem Inspektorów UAM po dostarczeniu przez Wykonawcę
Protokołu pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację UTB, kartę gwarancji dźwigu, wszelkich certyfikatów.
OPIS - DANE DŹWIGU BEZ MASZYNOWNI:
- Wciągarka bezreduktorowa z kołem linowym min. Średnicy 320mm.
- Napęd elektryczny (linowe)
- Sterowanie mikroprocesorowe z płynną regulacją – Falownik odpowiedniej mocy.
- Sterowanie otwarte menu – jeżeli sterowanie posiada kody numeryczne lub inny rodzaj zabezpieczenia
sterowanie to muszą być przekazane Zamawiającemu, narzędzia diagnostyczne, testery itp. Także stają się
własnością UAM.
- Sposób olinowania 2:1.
- Prędkość jazdy min. 1 m/s 180 startów.
- Udźwig minimalny 630 kg.
- Sterowanie pracą silnika poprzez falownik VVVF z enkoderem.
- Sterowanie dostosowane do jazdy p.poż. – wyłączenie windy w czasie alarmu p.poż. Zjazd na parter otwarcie
drzwi blokada.
- Cicha praca komfortowa jazda w kabinach wind.
- Ilość przystanków: zgodna z dokumentacją budowlaną.
- Uzgodnić numerację pięter.
- Na przystanku głównym kaseta przystankowa wyposażona w stacyjkę p.poż. umożliwiająca przywołanie i
wyłączenie dźwigu z normalnej eksploatacji – uzgodnić.
- Drzwi szybowe EI 60 na każdym przystanku – zgodnie z normą 81.71.
- Rolki nośne drzwi nie mniejsze niż 56 mm średnicy.
- Panele drzwi ze stali nierdzewnej wykonane w sposób dwuściankowy -budowa skrzynkowa.
- Punktowy nacisk na jedno koło wózka na próg – min 540 kg.
- Rygiel zamka drzwi certyfikowany wg. Dyrektywy 81.20/50.
- Sterownik drzwi wyposażone w standard komunikacji danych CAN-open (otwarte menu).
- Kabiny wind wykonane ze stali nierdzewnej- anty wandal, kolor jednolity,
- Panele dyspozycji w kabinach wykonane ze stali nierdzewnej z przyciskami okrągłymi
Zgodnymi z normą 81.71. oznaczenie dla osób niepełnosprawnych niewidomych Braille’a.
- Wyświetlacz w kabinach dźwigów LCD podświetlany wraz z oświetleniem awaryjnym zgodny z przepisami UDT.
Proponowany TYP TFT color „LIFT MEDIA” umożliwiający umieszczenie plików „jpg” dla poszczególnych
kondygnacji budynku oraz plików „MP3” z komunikatem głosowym.
W kabinie dźwigu wyświetlacz LCD informujący o aktualnym położeniu dźwigu oraz kierunku jazdy windy, moduł
informacji głosowej w kabinie windy informujący o danym przystanku, interkom – kabina windy maszynownia,
oświetlenie kabiny LED zgodnie z przepisami UDT, kurtyna świetlna, wentylator mechaniczny załączany
automatycznie, sygnalizacja przeciążenia graficzna lub dźwiękowa, karta blokady drzwi kabinowych lub stacyjka,
lustro, listwy przypodłogowe nierdzewne, poręcz i cokoły nierdzewne satyna, podłoga – przygotowana pod kamień
wykończona płytą granitową lub płytki - uzgodnić, ewentualny odbój ze stali nierdzewnej w kabinie windy
zabezpieczający przed ewentualnym uderzeniem np: wózka, oświetlenie awaryjne kabiny dźwigu po zaniku
napięcia, oraz sygnał alarmowy po zaniku napięcia,
- Kamera w dźwigu.
- System kontroli dostępu – karty.
- Połączenie alarmowe głosowe pomiędzy kabiną dźwigu a portiernią interkom. Dostarczyć Zamawiającemu zgodę
UDT.
-Dla: Stal nierdzewna AiSi 304.
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- Drzwi kabinowe: EI 60 teleskopowe 3 skrzydłowe x 2 dopasować do wymiaru kabiny, napęd regulowany, listwa
fotokomórka powodująca otwarcie drzwi w razie napotkania przeszkody.
- Drzwi szybowe: automatyczne, dopasować do istniejącego wymiaru, stal nierdzewna, ognioodporne EI 60.
- Kaseta wezwań: wysokość 0,9 – 1,1 m od poziomu posadzki, wyświetlacz LCD w kasecie wezwań oraz / lub /
górnej części ościeżnicy drzwi szybowych, informacja o kierunku
jazdy dźwigu. Zgodnie z normą 81.71. Patrz Jak wyżej.
- Zjazd awaryjny: awaryjny dojazd do przystanku w przypadku zaniku napięcia.
- Zjazd pożarowy. Parter otwarcie drzwi.
- Sterowanie dostosowane do jazdy pożarowej.
- Zabezpieczenie przed zanikiem napięcia, zamiana kolejności faz, czujnik temperatury.
- Zasilanie: 400V/ 50Hz
- Moc silnika: dostosowana do potrzeb udźwigu.
- Uziom.
- Oświetlenie szybu zgodnie z przepisami UDT oraz przepisami budowlanymi – lampy IP.
- Oświetlenie przedsionka wyjście z dźwigu zgodnie z przepisami UDT oraz z przepisami budowlanymi.
ETAP II.
Konserwacja w okresie pięcioletnim wraz z gwarancją.
W zakres Umowy na konserwację wchodzi:
- Zapewnić serwis do wykonywania należytej konserwacji oraz służb ratowniczych-uwalnianie osób z kabiny
dźwigu, przeszkolić osoby wyznaczone z ramienia UAM (w zakresie uwalniania, na wyposażeniu klucz do
odryglowania drzwi szybowych),
- Zapewnić cało dobowy serwis pogotowia dźwigowego w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie dźwigu – REAKCJA
BEZZWŁOCZNA.
- Zapewnić cało dobowy serwis do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia przez
UAM do serwisu.
- Rejestracja i archiwizacja wszelkich zdarzeń i zgłoszeń niesprawności windy.
- Prowadzenie zeszytu konserwacji, awarii, konserwacja nie rzadziej niż 30 dni.
- Dane serwisu z numerami telefonu alarmowego w kabinie dźwigu, portiernia, kierownik budynku.
- Materiały niezbędne do prowadzenia konserwacji – patrz załącznik.
- Zapewnienie pełnego dostępu do części.
- Stała, comiesięczna konserwacja wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia wymaganej kategorii,
nadane przez UDT – potwierdzona wpisem przez konserwatora.
- Termin wykonania przeglądów konserwacyjnych określa zał. Do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. (Dz. U. Nr. 193, poz. 1890x2003 r.)
- Przeprowadzać przegląd konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami UDT.
- Kontrola alarmowej linii telefonicznej kabina dźwigu a portiernia budynku raz w miesiącu.
- Utrzymanie porządku w dźwigu, szybu, podszybia, kabiny, dachu kabiny, prowadnic itp.
- Utrzymanie dźwigu w ciągłym ruchu w okresie między naprawami głównymi z wyłączeniem postojów
niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjno – naprawczych.
- Po upływie 24 godzin postoju windy do momentu włączenia ponownego windy do ruchu obniżenie kosztu
konserwacji.
- Całodobowy nadzór pracy urządzenia w dni powszednie i święta.
- Informowanie Kierownika budynku lub Inspektora UAM o zaistniałych zdarzeniach powstałych na dźwigu.
- Dostarczyć instrukcję użytkownika, instrukcję obsługi powiadamiania służb pogotowia dźwigowego, połączenia
pomiędzy kabiną windy a portiernią.
- Reprezentowanie oraz udział w corocznym badaniu rewizyjnym dźwigu z udziałem UDT.
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- W zawartym okresie Umowy wykonywanie co rocznego badania instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami UDT.
Badanie należy potwierdzić protokołem i dostarczyć kierownikowi administracyjnemu budynku.
- Koszt pomiarów elektrycznych wliczony w konserwację zgodnie z zawartą umową.

Prace prowadzone będą w strefie wejścia głównego do budynku, na klatach schodowych nr: K1 (na poziomach:
+/-0, +1), K2 (na poziomach: +/-0, +1), K4 (na poziomach: +/-0, +1), K5 (na poziomach: -1, +/-0, +1), w holu
głównym, w holu nr 118, w pomieszczeniach nr 16, 17, 19, 101, w sanitariatach (pomieszczenia o numerach: 15,
15a, 116, 117, 117a, 117b) oraz przebudowywanych węzłach sanitarnych (P2.wc4 P2.wc5, 238a, P3.wc4, P3.wc5,
336a, P4.wc4, P4.wc5, P5.wc4, P5.wc5)
– oznaczenia: wg rysunków koncepcyjnych załączonych do niniejszego opracowania.

Zakres i asortyment prac:

funkcja pomieszczenia

komunikacja

nr pomieszczenia
[wg rys.
koncepcyjnych]

powierzchnia
netto
pomieszczenia /
strefy [m2]

Szyb windowy
wraz z podestami i
kładkami

komunikacja - schody
schody zewnętrzne 90,10
zewnętrzne

zakres robót

wykopy - w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącej zabudowy, z zabezpieczeniem
wykopów, wywozem ziemi
roboty żelbetowe
Konstrukcja
stalowa
szybu
wraz
z
przeszkleniami
kładki na konstrukcji stalowej z podestami
prowadzącymi
do poziomów pół pięter
dach
drzwi p. poż EI60
posadzki: gresowe
winda osobowa
roboty elektryczne, w tym instalacje
niskoprądowe
roboty sanitarne, w tym instalacja grzewcza.
Przekucia w fasadzie budynku pod przejścia do
przystanków windy.
Wykończenie otworów wejściowych
do windy w fasadzie budynku.
Prace tynkarskie (doprowadzenie
fasady po przekuciach do stanu pierwotnego.)
wymiana okładziny schodów (rozbiórka
istniejących płyt, przygotowanie podłoża,
układanie płyt - nowe płyty: szary granit,
płomieniowany)
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podest - wymiana okładziny (rozbiórka
istniejących płyt, przygotowanie podłoża,
układanie płyt - nowe płyty: szary granit,
płomieniowany)
Platforma pionowa dla niepełnosprawnych dostawa i montaż wraz z uruchomieniem
balustrady i pochwyty, stal nierdzewna
odnowienie posadzki kamiennej: konserwacja,
uzupełnienie
ubytków,
szlifowanie,
impregnacja
ściany: zdjęcie starych powłok malarskich,
szpachlowanie, malowanie

wiatrołap

14a

33,10

sufit: uzupełnienie tynków, szpachlowanie,
malowanie
konserwacja stolarki drzwiowej - drzwi
wejściowe,
doposażenie
w
siłowniki
automatycznie otwierające drzwi (na potrzeby
osób niepełnosprawnych)
wymiana ślusarki przeszklonej
wymiana wycieraczki
wymiana instalacji grzewczej i kaloryferów
instalacje elektryczne

Komunikacja

Demontaż istniejących fasad przeszklonych w
ramie
drewnianej.(wydzielenie
klatki
schodowej)
Zaprojektowanie i montaż nowych fasad
przeszklonych w profilu aluminiowym o
odporności ogniowej EI 60 .
Projekt w oparciu o istniejące podziały pól
szklenia (wymóg inwentaryzacji stanu
istniejącego)

Klatka schodowa
wewnętrzna K1

odnowienie posadzki kamiennej: konserwacja,
uzupełnienie
ubytków,
szlifowanie,
impregnacja
konserwacja okładzin ściennych

hol główny

14

124,50

Wymiana istniejących luksferów (pustaków
szklanych) na nowe z zachowaniem
poprzedniego kształtu i wymiarów oraz
kolorystyki.
strop, słupy: konserwacja tynków i sztukaterii
wymiana stolarki i ślusarki wejściowej z
przeszkleniem
wymiana instalacji grzewczej i kaloryferów
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instalacje elektryczne
demontaż paneli, wylewka samopoziomująca
do 4 mm, nowa wykładzina obiektowa PCV
sufity podwieszane: panele akustyczne
recepcja

17

17,20

zdjęcie
starych
powłok
malarskich,
szpachlowanie, nowe okładziny ścian
wymiana stolarki okiennej
wymiana instalacji grzewczej i kaloryferów
instalacje elektryczne

szatnia

16

38,20

skucie starego lastrico i położenie nowego
demontaż boazerii, uzupełnienie tynków,
szpachlowanie
zamurowanie otworów drzwiowych
ściany i stropy: zdjęcie starych powłok
malarskich, szpachlowanie, malowanie
wymiana instalacji grzewczej i kaloryferów
instalacje elektryczne
Wyposażenie szatni w stojaki i wieszaki
szatniowe na min. 200 szt.
roleta z napędem elektrycznym atest p-poż
posadzka: skucie starego lastrico, położenie
nowego
schody kamienne

komunikacja

K4

16,30

stolarka drzwiowa
Renowacja istniejącej boazerii, zabezpieczenie
p-poż
ściany i stropy: zdjęcie starych powłok
malarskich, szpachlowanie, malowanie
rozbiórki
ściany i posadzki:
wyrównanie podłoża,
płytek ceramicznych

uzupełninie oraz
izolacja, układanie

sufit podwieszany gkbi
wc

15

19,20

biały montaż
wyposażenie wc dla niepełnosprawnych
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
rozbiórki

wc

15a

10,90

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
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sufit podwieszany gkbi
biały montaż
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie

komunikacja

K2 (poziom 0,
poziom +1)

10,10

skucie starego lastrico i położenie nowego

14,10

ściany i stropy: malowanie
balustrady: renowacja oraz dostosowanie do
przepisów ochrony p-poż
drzwi EI60, dwuskrzydłowe
renowacja i wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

12,60

ściany i stropy: malowanie
pochwyty/balustrady: renowacja
oraz
dostosowanie do przepisów ochrony p-poż

K5
komunikacja
K5-0
K5-1

skucie starego lastrico i położenie nowego

12,60
12,60

obudowa pionów sanitarnych
renowacja i wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej
drzwi EI60, dwuskrzydłowe
rozbiórki
wymiana stolarki i przeszkleń
ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
sufit podwieszany gkbi

wc

117b

10,00

biały montaż
wyposażenie wc dla niepełnosprawnych
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
rozbiórki
wymiana stolarki

wc dla personelu

116

5,50

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
sufit podwieszany gkbi
biały montaż
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
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pozostałe wyposażenie
rozbiórki
wymiana stolarki
ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
wc

117

8,70

sufit podwieszany gkbi
biały montaż
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
rozbiórki
wymiana stolarki

przedsionek do toalet

117a

4,80

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
sufit podwieszany gkbi
biały montaż
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
rozbiórki i wyburzenia
wymiana stolarki

Wc męskie

P2.WC4

3,89

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
sufit podwieszany gkbi
biały montaż ceramiki sanitarnej
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
rozbiórki i wyburzenia
wymiana stolarki
ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych

Wc damskie

P2.WC5

5,05 sufit podwieszany gkbi
biały montaż ceramiki sanitarnej
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie

Komunikacja

238a

5,81 rozbiórki i wyburzenia
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ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
instalacje c.o.
instalacje elektryczne
rozbiórki i wyburzenia

Komunikacja

336

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
7,76
płytek ceramicznych
instalacje c.o.
instalacje elektryczne
rozbiórki i wyburzenia

Komunikacja

336a

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
5,70
płytek ceramicznych
instalacje c.o.
instalacje elektryczne
rozbiórki i wyburzenia
wymiana stolarki
ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych

Wc męskie

P3.WC4

sufit podwieszany gkbi
biały montaż ceramiki sanitarnej
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
rozbiórki i wyburzenia
wymiana stolarki
ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych

WC damskie

P3.WC5

sufit podwieszany gkbi
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
sufit podwieszany gkbi
rozbiórki i wyburzenia
wymiana stolarki

Wc damskie

P4.WC4

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
5,95 wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
sufit podwieszany gkbi
biały montaż ceramiki sanitarnej
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kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
rozbiórki i wyburzenia
wymiana stolarki
ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
Wc męskie

P4.WC5

2,92 sufit podwieszany gkbi
biały montaż ceramiki sanitarnej
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
pozostałe wyposażenie
rozbiórki i wyburzenia
Instalacje c.o.
wymiana stolarki

Komunikacja

436

7,33

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
sufit podwieszany gkbi
instalacje elektryczne
rozbiórki i wyburzenia
Instalacje c.o.
wymiana stolarki

Komunikacja

436a

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
sufit podwieszany gkbi
instalacje elektryczne
rozbiórki i wyburzenia
pozostałe wyposażenie
wymiana stolarki

Wc męskie

P5.WC4

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
3,25 płytek ceramicznych
sufit podwieszany gkbi
biały montaż ceramiki sanitarnej
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
Rozbiórki i wyburzenia

Wc Damskie

P5.WC5

5,10 pozostałe wyposażenie
wymiana stolarki
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ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych
sufit podwieszany gkbi
biały montaż ceramiki sanitarnej
kabina HPL
instalacje sanitarne
instalacje elektryczne
Rozbiórki i wyburzenia
wymiana stolarki
Komunikacja

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
8,42 wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych

520

Instalacje C.O.
instalacje elektryczne
Rozbiórki i wyburzenia
wymiana stolarki
Komunikacja

ściany i posadzki: uzupełnienie oraz
5,62 wyrównanie podłoża, izolacja, układanie
płytek ceramicznych

520a

Instalacje C.O.
instalacje elektryczne
rozbiórki i demontaże
wymiana stolarki okiennej
wymiana stolarki drzwiowej i naświetli
zabudowy
zaplecze

101

7,00

ściany i strop: usunięcie starych powłok
malarskich, szpachlowanie, malowanie
renowacja parkietu (uzupełnienie ubytków,
cyklinowanie, lakierowanie)
instalacje grzewcze
instalacje elektryczne
skucie starego lastrico i położenie nowego

portiernia

19

20,00

ściany i stropy: malowanie
wymiana kontuaru,
pozostałe wyposażenie

komunikacja

wymiana

K1-1

84,10

renowacja pochwytów, balustrad

K1-0

85,70

renowacja schodów kamiennych

stolarki,

renowacja spoczników kamiennych
malowanie ścian i stropów
komunikacja

118 hol

70,80

renowacja posadzek kamiennych
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roboty malarskie
sufit napinany, podwójny

Ilość poszczególnych robót może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych.
Remontowane będą posadzki są wykończone: kamieniem (marmur), lastrico. Zniszczone partie posadzek będą
uzupełniane z tych samych materiałów.
Schody wejściowe: wymagany granit szary płomieniowany.
W pomieszczeniu recepcji w miejscu zdemontowanych paneli ułożona zostanie wykładzina obiektowa PCV.
W części pomieszczeń zaplanowano montaż sufitów napinanych w kolorze czarnym lub białym o lustrzanej
powłoce (z atestem budowlanym i ppoż.), sufitów podwieszanych: gipsowo-kartonowych i akustycznych.
W większości pomieszczeń przewidziano uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian i stropów. Tynki ścian –
gipsowe. Malowanie ścian: np. farby akrylowe.
Okładziny ścian w sanitariatach: ceramiczne.
Renowacje balustrad – przeprowadzić należy z maksymalnym nawiązaniem do zastosowanych pierwotnie
materiałów oraz wytycznymi MKZ
Nowa stolarka i ślusarka zewnętrzna powinna:
 spełniać wymagania określone w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./,
 nawiązywać do istniejącej i być uzgodniona ze stanowiska konserwatorskiego (pismo Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu do Inwestora z dnia 7 kwietnia 2017 r. znak: MZIX.4125.3.54.2017.M).
 Dodatkowe wytyczne główne MKZ zostały zawarte w załącznikach dołączonych do niniejszego
opracowania: MKZ-IX.4125.3.57.2019 w odpowiedzi na pismo wysłane z Biura Koordynacji Projektów i
Rewitalizacji Miasta o sygnaturze KPRM-I.042.18.2019
 Do zapisów należy się bezwzględnie stosować na etapie opracowania projektu oraz podczas realizacji prac
budowlanych oraz aranżacyjnych. Respektować wymagania rzeczoznawcy ppoż.

2.6 Zasady wykonywania i odbioru robót budowlanych
2.6.1

szczegółowe zasady wykonywania robót tynkarskich:

Tynk cementowo-wapienny: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, gęstość
nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3, przyczepność: ≥ 0,1 N/m2, absorpcja wody spowodowana
podciąganiem kapilarnym: W0 wg PN-EN 998-1:2010; współczynnik przepuszczania pary wodnej: µ:< 15 wg PNEN 998-1:2010; współczynnik przewodzenia ciepła: λ10dry: 0,67 W/mK wg Pn-EN 998-1:2010; trwałość
(odporność na zamrażanie-odmrażanie): ubytek masy: -9%, zmiana wytrzymałości na ściskanie: -6%; reakcja na
ogień: klasa A1 wg PN-EN 998-1:2010.
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Gładź wapienna: na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan. Wymagane parametry techniczne:
uziarnienie mieszanki: 0–0,5 mm, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach klasa CS I: ≥ 0,4 N/mm², ciężar
objętościowy świeżej zaprawy: 1,5–1,7 kg/dm³, ciężar nasypowy suchej zaprawy: 1,4–1,6 kg/dm³.
Gładź mineralna: mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk filcowany, zbrojony mikro włóknem; zaprawa
powinna mieć kolor starej bieli, musi być plastyczna oraz mieć dużą przyczepność; wymagane parametry
techniczne: gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3, największe ziarno: 0,5 mm, wytrzymałość na ściskanie: CS II,
gęstość objętościowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm³, przepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm):
µ ≤ 25; reakcja na ogień (EN 998): Euroklasa A1.
Preparat hydrofobowy i wzmacniający: do wgłębnego gruntowania.
Woda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w szczególności:
 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku cementowo-wapiennego należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych:
 Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić wymagania).
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 „Cement
- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Za zgodą
Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
będzie niższa niż +5°C.
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PNEN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi
należy uwzględnić również wymagania producenta. Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować
następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
 do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
 do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,
 do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
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Na niezasolonych podłożach we wnętrzu i na elewacji zastosować tynki, który mają charakter czysto wapienny.
Stosować suche zaprawy wapienne do sporządzania tynków wewnętrznych (kategoria CS III) zawierające
domieszkę naturalnej pucolany:
 położyć podkład - obrzutkę, zapewniającą dobrą przyczepność nakładanych warstw tynku wapiennego
zawierającą spoiwo wapienne i pucolanę: sucha zaprawa tynkarska, do przygotowania podłoża pod tynk
przy narzucie półkryjącym; temperatura stosowania: +5°C do + 25°C
 położyć tynk wapienny na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan, stosowany w renowacji
zabytków na elewacjach i we wnętrzach nie obciążonych solami, spełniający wymagania zaprawy do
sporządzania tynków zewnętrznych i wewnętrznych kategoria GP, zgodnie z PN-EN 998-1; temperatura
stosowania: +5°C do + 25°C
 położyć gładź wapienną: szpachlówkę powierzchniową do tynków wewnętrznych i zewnętrznych na bazie
spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan; temperatura stosowania: + 5 °C do + 25 °C
 położyć warstwy wykończeniowe: gruntowania ścian, a po związaniu tynków całość zagruntować
preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym do wgłębnego gruntowania; położyć nowe powłoki
malarskie z farby paroprzepuszczalnej w kolorze określonym w dokumentacji projektowej i w odrębnej
SST.
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych we wnętrzach:
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać jedynie tynki zwykłe i to przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur".
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1
tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoża: podłoża tynków cementowo-wapiennych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN70/B-10100 p. 3.3.2. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne
z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.
Kontrola robót w trakcie robót:
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji,
powinny wynikać z norm.
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
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zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoża,
 prawidłowości wykonania tynków.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania w czasie odbioru tynków przeprowadzać należy w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
 czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane
podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
 czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C.
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego
odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego
młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500
gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.
Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie'go
metodą kwadracikowania.
Sprawdzenie grubości tynków: W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej należy wyciąć
próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte
lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości
tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania
tynku o powierzchni większej niż 5000 m należy na każde rozpoczęte 1000 m wyciąć jeden dodatkowy otwór.
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych: Wygląd powierzchni otynkowanych
(barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość
powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Odporność powierzchni otynkowanych na rozmywanie podczas robót malarskich należy sprawdzać w sposób
następujący: powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów;
próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100.
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych.
Normy:
 PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastąpienia).
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).
 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do
badań.
 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
 PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).
 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

Szczegółowe zasady wykonania robót malarskich

Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć:
 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany", albo
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatności do użytkowania).
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).
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Do wnętrz do malowania tynków stosować należy farby lateksowe / akrylowe kolor biały RAL 9016. Grunt wodny.
Powinna to być farba wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa, dyspersyjna, półmat. Powinna zapewniać
ochronę pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.
Preparat do gruntowania - wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach
wzmacniających i hydrofobizujących. Obszary stosowania: Preparat służy do wzmacniającego i hydrofobizującego
gruntowania piaszczących podłoży mineralnych, jak tynki P II (cementowo-wapienne) i P III (cementowe)
podpowłoki systemowe i inne kompozycje powłokowe ze spoiwem opartym na tworzywach sztucznych. Poza tym
nadaje się do gruntowani tynków wewnętrznych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych i podpowłok
systemowych. Wymagany jest preparat wodorozcieńczalny, odporny na alkalia, o wysokiej zdolności wnikania w
podłoże, wzmacniający i hydrofobizujący. Gęstość: ok. 1,0 g/cm3. Temperatura zapłonu: niepalny –
wodorozcieńczalny. Działanie wzmacniające: bardzo dobre. Błona: przezroczyście wysychająca. Nasiąkliwość:
hydrofobowy. Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14. Długotrwałość działania hydrofobowego: bardzo
dobra. Głębokość wnikania: bardzo dobra. Wyrównywanie chłonności podłoża: bardzo dobre. Wzmacniający,
hydrofobizujący, odporny na alkalia, prawie bezwonny.
Farba do malowania płyt gipsowo-kartonowych: farba niskoemisyjna do wnętrz, niezawierająca rozpuszczalników
i plastyfikatorów, odporna na zmywanie wg DIN 53778, odporna na ścieranie na mokro- co najmniej klasa II wg
EN13300, wysoka przepuszczalność wody i pary wodnej, o działaniu antypleśniowym dzięki alkaliczności, kolor
biały RAL 9016.
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można ponadto stosować, po uzyskaniu akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru:
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
 farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
 farby na spoiwach:
 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
 żywicznych rozcieńczalnych wodą,
 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia
wodą,
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,
 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
 lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta wyrobów malarskich i
odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat technicznych).
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
PFU - CS Enigma „przestrzenie wspólne” w budynku Collegium Martineum w Poznaniu

Strona 42 z 112

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz
budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
 wykonaniu podłoży pod wykładziny,
 ułożeniu posadzek,
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie (bez
przeszkleń – chyba, że przeszklenia wykonane zostały fabrycznie).
Drugie malowanie można wykonywać po:
 wykonaniu tzw. białego montażu,
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyściennych i cokołów,
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie:
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SST opracowanej dla robót
tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte
do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,
wykwitów solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone
i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej
powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta
wyrobów malarskich. powierzchnia ścian powinna być przetarta, a w miejscach przemurowań należy wykonać
szpachlowanie, tak aby różnice pomiędzy starymi tynkami i nowymi uzupełnieniami nie były widoczne.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odtłuszczone.
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w
temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury
poniżej 0°C,
w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie
wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartości podanych powyżej.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej
niż 80%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i
osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
 sposób przygotowania farby do malowania,
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
 czas między nakładaniem kolejnych warstw,
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
 zalecenia w zakresie bhp.
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgację,
 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją
projektową,
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach
żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny być:
 odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
 zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie
dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
 spękań,
 łuszczenia się powłok,
 odstawania powłok od podłoża.
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. Powłoki z farb mineralnych powinny:
 równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
 nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
 nie mieć śladów pędzla,
 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
 być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków
modyfikujących),
 nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
 na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm,
 chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
 odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
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 ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i
rozpuszczalnikowych. Powłoki z lakierów powinny:
 mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
 nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
 dobrze przylegać do podłoża,
 mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
 mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót.
Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
 tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem
wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
 podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnień,
 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
 elementów metalowych - czystość powierzchni.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla
robót tynkowych.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą,
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., odnotowane w formie protokołu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w niniejszej SST.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
 skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
 kożuch,
 ślady pleśni,
 trwały, nie dający się wymieszać osad,
 nadmierne, utrzymujące się spienienie,
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 obce wtrącenia,
 zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
 ślady pleśni,
 zbrylenie,
 obce wtrącenia,
 zapach gnilny.
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania
powłok malarskich.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
 zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
 sprawdzenie odporności na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepności powłoki,
 sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z
odległości około 0,5 m,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
 sprawdzenie przyczepności powłoki:
o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie
wypadnie,
o na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2008,
 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoża.
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Szczegółowe zasady instalowani drzwi i okien:
Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót mokrych (tynki, posadzki).
Osadzenie stolarki przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków
cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić:
 prawidłowość wykonania ścian,
 rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
 czy wymiary stolarki oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
\Usytuowanie stolarki w ościeżu:
Stolarkę należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary
wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.
Zasady ustawienia stolarki w otworze:
Ustawienie stolarki powinno zapewniać:
 luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów stolarki pod
wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczające funkcjonalności
stolarki,
 miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu ościeżnicy stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki drewniane
(czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki bądź
kotwy stalowe.
Do ustawienia stolarki w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się
kształtowników stolarki.
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków
podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia.
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji stolarki w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być
usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu
pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny
wynosić do 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie.
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na
funkcjonalność stolarki.
Zasady mocowania stolarki w ościeżu:
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone
za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność stolarki była zachowana, tzn. ruch skrzydeł
przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
Do mocowania stolarki w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania stolarki, a wyłącznie do
uszczelnienia szczeliny między stolarką a ścianą.
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Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży.
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych.
Dopuszcza się stosowanie systemowych konsoli stalowych.
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów
uszczelniających, dotyczących:
 zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
 oczyszczenia powierzchni przylegania,
 zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
 wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia
drzwi z ościeżami.
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki
stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą
wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z
instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz
czystości wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie
szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne.

Szczegółowe zasady wykonania robót murarskich:
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
 elementy murowe,
 zaprawy murarskie,
 wyroby dodatkowe: nadproża,
 inne wyroby i materiały.
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Elementy murowe:
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na:
 Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
o ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1,
o silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2,
o z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3,
o z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4,
o z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5,
o z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6.
 Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych według
indywidualnych zasad:
o z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi,
o z nieautoklawizowanego betonu komórkowego,
o z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
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stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych.
Wielkość elementów:
o drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane
przy murowaniu jedną ręką,
o średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne)
układane oburącz przy murowaniu.
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez
kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych.
Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
o elementy do murowania na zwykłe spoiny,
o elementy do murowania na cienkie spoiny.
Zawartość otworów w elementach murowych:
o elementy grupy 1,
o elementy grupy 2,
o elementy grupy 3.
Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1
w normie PN-B-03002.
Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji):
o elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one
określoną wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie
potwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie
mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niż 5%,
o elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich wytrzymałość
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.
Kształt elementów murowych:
o z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne,
o z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych
spoin poprzecznych,
o z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
Rolę pełnioną w konstrukcji murowej:
o podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu
konstrukcyjnego,
o uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki.
Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji
projektowej:
o Wymiary i odchyłki wymiarowe
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości.
Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami:
o wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną),
o rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym).
Kształt i budowa
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp.
Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspornych).
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Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane są
potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej
ścian.
Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów
murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również
podanie kategorii produkcji elementów murowych.
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki
środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na:
o cykliczne zamrażanie i rozmrażanie,
o działanie siarczanów i chlorków.
Dobór elementów murowych w różnych warunkach środowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość:
Elementy murowe
Klasa środowiska
1

2

3

4

5

Ceramiczne

1,2,3

1,2,3

1,2,32)

1,2,32)

1,2,32)

Silikatowe

1,2

1,21)

1,22)

-3)

-3)

Z betonu zwykłego i kruszywowego lekkiego

1,2

1,21)

1,21)

1,22)

1,22)

Z autoklawizowanego betonu komórkowego

1

12)

-3)

-3)

-3)

Przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczącej przydatności elementu w określonych
warunkach środowiskowych lub elementy zwykłe - przy należytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
Nie stosuje się.

Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim mrozoodporność,
więc kategorie odporności elementów murowych na cykle zamrażania i rozmrażania powinny być skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozróżnia się następujące kategorie:
 kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych),
 kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie i
rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem),
 kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne).
 Właściwości cieplne:
o W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających
wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach
cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
 Absorpcja wody - zewnętrzne nietynkowane elementy budynku:
o W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest
ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna.
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Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoć:
o W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na
silne zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie.
Absorpcja wody - początkowa wielkość absorpcji wody:
o Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, należy sprawdzać
początkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund.
Reakcja na ogień:
o Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę
reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości)
materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań
ogniowych.
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:
o W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania,
bada się zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych.
Rozszerzalność pod wpływem wilgoci:
o Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem
wilgoci elementów murowych.
Przepuszczalność pary wodnej:
o W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości
materiału.
Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny):
o W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa
wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających z
badań.
Substancje niebezpieczne:
o Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych.
Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95.
Rodzaje zapraw murarskich:
o Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na:
Właściwości i/lub zastosowanie:
o ogólnego przeznaczenia (G),
o lekka (L),
o do cienkich spoin (T).
Koncepcję projektowania zaprawy:
o zaprawa wg projektu,
o zaprawa wg przepisu.
Sposób produkcji:
o zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN
998-2,
o zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104.
Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
o zaprawa cementowa („c"),
o zaprawa cementowo-wapienna („cw"),
o zaprawa wapienna („w"),
o oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl").
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Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:
o zaprawa cementowa (cement: piasek):
 odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
 odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
 odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
o zaprawa cementowo-wapienna (cement: wapno: piasek):
 odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
 odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
 odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
 odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
o zaprawa wapienna (wapno: piasek)
 odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
 odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
 odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
o klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2,
o klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2,
o klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2,
o klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2,
o klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2,
o klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2,
o klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2,
o klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2,
o klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2 .
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana
przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M" i
następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od
tej liczby.
Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w
zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy poniżej.

Tablica: Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia
Przeznaczenie
Symbol
Symbol odmiany
Klasa
rodzaju
Ściany fundamentowe i konstrukcyjne
ściany
zewnętrzne
poniżej
poziomu
terenu
niekonstrukcyjne
Ściany
powyżej
terenu

zewnętrzne konstrukcyjne
poziomu
niekonstrukcyjne

C

A, B, C

od M 10 do M 15; M d

CW

D, E

M 10; M 15

C

B, C

M 10; M 15

CW
C

D, E
A, B, C

M 10; M 15
od M 10 do M 20

CW

D, E, F

od M 5 do M 15

C

B, C

M 10; M 15

CW

E, F

M 5; M 10
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Ściany wewnętrzne

konstrukcyjne

niekonstrukcyjne

C

B, C

M 10; M 15

CW

D, E, F, G

od M 2,5 do M 15

W

H

M1

C

C

M 10

CW

D, E, F, G

od M 2,5 do M 5

W

H, I, J

od M 0,25 do M 1

Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzględnieniem stopnia
narażenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-03002 w tablicy poniżej.
Tablica: Dobór zapraw z uwagi na trwałość
Klasa zaprawy
Klasa środowiska
1

2

3

4

5

1,0

+

-

-

-

-

3,0

+

+

-

-

-

> 5,0

+

+

+

+1)

+1)

1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie niższej niż 5
N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym - o wytrzymałości nie niższej niż 8 N/mm. Do
murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie powodujące korozji zbrojenia.
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu płynnego lub
plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla
zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca procesu produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla
murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej.
Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej.
Proporcje składników suchej mieszanki:
Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
Uziarnienie wypełniaczy:
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do
cienkich spoin (do 2 mm).
Gęstość nasypowa mieszanki suchej:
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu, tzn. w
momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo).
Okres gwarancji mieszanki suchej:
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Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, więc większość
producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące.
Proporcje mieszania mieszanki z wodą
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na podstawie badań konsystencji świeżego zarobu.
Właściwości świeżej zaprawy:
Konsystencja i plastyczność (rozpływ):
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-l0l04 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości
zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana wg PN-85/B04500, powinna wynosić:
 elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% - 517 cm,
 elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% - 6*8 cm,
 elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% - 8*10 cm,
 elementy silikatowe - 6*8 cm,
 elementy z betonu kruszywowego zwykłego - 5*7 cm,
 elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7*8 cm,
 elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego - 8*9 cm,
 elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6*10 cm.
Gęstość objętościowa zaprawy świeżej:
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do alternatywnego
określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega
na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność
o 4 cm.
Czas zachowania właściwości roboczych:
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany przez
producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego
wartość deklarowana.
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany według PN-EN
1015-9, nie powinien być krótszy niż:
 dla zapraw cementowych - 2 h,
 dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,
 dla zapraw wapiennych - 8 h.
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy:
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogólnie przyjmuje
się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut.
Zawartość powietrza
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg
przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza
się zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania zawartości powietrza na
podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
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Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu budowy, określana
według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż:
 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
Zawartość chlorków:
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z PNEN 1015-17.
Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej:
Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczność określenia,
czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich
lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m. Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy,
określana według PN-EN 1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać:
 zaprawy cementowej - 2000 kg/m,
 zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m,
 zaprawy wapiennej - 1700 kg/m.
Wytrzymałość na ściskanie i zginanie:
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich wytrzymałość na ściskanie lub
odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymałości > 25 N/mm2).
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą PN-EN 1015-11, nie
powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej klasy wytrzymałości na
ściskanie.
Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PNEN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy poniżej.
Tablica: Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj zaprawy

Symbol odmiany

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie N/mm2
M 0,25 M 0,5 M 1

M 2,5

M5

M 10 M 15 M 20

A
Cementowa

20

B

15

C

10

D
Cementowo- wapienna

15

E

10

F

5

G

0,25

H
Wapienna

1

I
J

0,5
0,25

Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana według PN-EN 1015-11,
w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy poniżej.
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Tablica: Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy

Symbol
odmiany

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy
N/mm2
M 0,25

M 0,5

M1

M 2,5

M5

M 10

M 15

A
Cementowa

5,0

B

4,5

C

3,4

D
Cementowowapienna

3,5

E

2,5

F

1,6

G

0,8

H
Wapienna

0,45

I
J

M 20

0,4
0,25

PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż:
 zaprawa cementowa - 10%,
 zaprawa cementowo-wapienna:
• klasy M 2,5 i M 5 - 14%,
• klasy M 10 i M 15 - 12%,
 zaprawa wapienna - 15%.
 W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazać, że absorpcja wody nie jest większa od
deklarowanej.
 Mrozoodporność (trwałość):
• Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie - odmrażanie.
• Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być
odporne na zamrażanie - odmrażanie. Odporność na zamrażanie - odmrażanie
(mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500.
 Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie - odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamrażania - odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej według PN-EN 1015-11, jest
nie większy niż:
• 10% w przypadku zapraw cementowych,
• 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
 W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są odporne na
zamrażanie - odmrażanie.
 Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne):
• Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją
ITB nr 234/95.
 Wytrzymałość spoiny:
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Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na
ścinanie spoiny.
Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych
na miejscu budowy może być określana na podstawie:
• badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3,
• wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących:
 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,
 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.
W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować charakterystyczną
początkową wytrzymałość spoiny.
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną w
PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do normy
PN-EN 998-2.
Reakcja na ogień:
• Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw
przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco:
 zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych,
liczoną masowo lub objętościowo < 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe
znaczenie), zalicza się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania
badania,
 zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych,
liczoną masowo lub objętościowo > 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe
znaczenie), zalicza się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie
przeprowadzonych badań.
Przepuszczalność pary wodnej:
• Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje
się według wartości tabelarycznych z pN-EN 1745, uzależnionych od gęstości zaprawy.
• W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zależności od gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
Współczynnik przewodzenia ciepła
• Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła przyjmuje
się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w tablicy nr 3,
zawartej w PN-B-10104.
• W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
współczynnik przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw
lekkich, na podstawie badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie wartości tabelarycznych uzależnionych od gęstości zapraw,
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać:
• kotwy,
• listwy kotwiące,
• wieszaki i wsporniki,
• stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.
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Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i
złożone:
• nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m:
• stalowe,
• betonowe,
• murowane.
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych
murów, obejmujące siatki stalowe:
• spajane,
• wiązane,
• ciągnione.
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane
w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały:
• cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
• wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,
• piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN
13139,
• kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055,
• wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich
norm polskich lub aprobat technicznych.
Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
• każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę
identyfikacyjną,
• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót
murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania
odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.

Normy:
 PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
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PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe
ceramiczne.
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do
badań.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej
zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej
zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości
roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej
stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie
i ściskanie stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków
rozpuszczalnych w zaprawie.
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika absorpcji
wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na
ścinanie.
PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogólne.
PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badań.
PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów
jednościennych - Wymagania i metody badań.
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania
projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
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PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy.
 PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych.
 PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych - Wymagania i
metody badań.
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
 PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
 PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków - Część 1:
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
 PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
 PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
 PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.
 PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o
określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.
 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.
 PN-B-11200:1996 Materiały kamienne - Bloki, formaki, płyty surowe.
 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.
 PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
Inne dokumenty i instrukcje:
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A - Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady - 1990 rok.

Szczegółowe zasady wykonania ścian i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do
80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:
 przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
 z użyciem ściennych profili „U", umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,
 przy użyciu profili sufitowych, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.
Ścianki działowe g-k:
 Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile
"C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi.
 Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby
łączenia płyt wypadały na słupkach.
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Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do
elementów rusztu.
 Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowita
będzie równy szerokości płyty g-k.
 Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome,
jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji akustycznej
wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i
stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu.
 Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalna gilotyna
dźwigniową.
 Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.
 W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu.
 Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany.
 Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one
pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi.
 Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie
słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
 Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeżnicowe,
tworząc rodzaj nadproża.
 Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, która trzeba by było wypełniać masa
szpachlowa.
 Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych.
 Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na
górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii.
 Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu
co najmniej o 15 cm.
 Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się
swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności.
 Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków.
 Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z
wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).
 Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie
wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. Obudowy z g-k
 Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U do elementów konstrukcyjnych.
 Zamocowanie kształtowników profilowanych C.
 Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.
 Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla
rusztów sufitowych. Przykładowo: dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi
dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie
powinna przekraczać:
o 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
o 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
o 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
łącznikami ES.
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Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych w trakcie wykonywania robót powinna być zgodna z
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana:
 równość powierzchni płyt,
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
 wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
 wilgotność i nasiąkliwość,
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Dopuszczalne odchyłki powierzchni:
Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego

poziomego

nie większa niż 2 mm i w nie większe niż 1,5 mm na 1 nie większe niż 2 mm na 1 mb
liczbie nie większej niż 2 na mb i ogółem nie więcej niż 3 i ogółem nie więcej niż 3 mm
całej długości łaty
mm w
na całej powierzchni
kontrolnej o długości 2 mb pomieszczeniach do 3,5 mm
ograniczonej ścianami,
wysokości oraz nie więcej niż
belkami itp.
4 mm w pomieszczeniach
powyżej 3,5 m wysokości

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji
nie większe niż 2 mm

Normy:
 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
 PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
Inne dokumenty i instrukcje:
 Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400
Pińczów.
 Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków
1996 r.

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania posadzek i okładzin ściennych ceramicznych:
Zastosować należy materiały:
Posadzka z płytek gresowych:
- wymiary nominalny płytki: 45,0 x 90,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,
- typ powierzchni: naturalna,
- fuga: 0,3 cm w kolorze płytki
- antypoślizgowość: R10,
- odporność na ścieranie: 5,
- odporność na plamienie: 5,
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- nasiąkliwość wodna: < 0,1 %
- wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,
- siła łamiąca: 2500 N,
Okładzina ścian z płytek gresowych:
- wymiary nominalny płytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm, 60,0 x 30,0 x 0,86 cm
- gres szkliwiony,
- typ powierzchni: naturalna,
- fuga: 0,3 cm w kolorze płytki
- odporność na ścieranie: 5,
- odporność na plamienie: 5,
- nasiąkliwość wodna: < 0,1 %
- wytrzymałość na zginanie: -45 n/m m²,
- siła łamiąca: 2500 N.
Klej do płytek gresowych: zaprawa klejąca przeznaczona do płytek ściennych i podłogowych gresowych; do
stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku; mieszanina cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego,
metylocelulozy, żywic proszkowych oraz dodatków; klasa reakcji na ogień: A1; trwałość / przyczepność: ≥ 0,5
N/mm2; maksymalna gr. kleju 10 mm
Fuga: cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałej barwie; możliwość chodzenia: po 2h;
szerokość spoiny: 1-10 mm; wysoka odporność na zabrudzenia i wnikanie wody; kolor: w kolorze płytek.
Płytki powinny odpowiadać normie: PN-EN 14411:2005 - Płytki i płyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie oraz PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-EN
13006: 2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Kompozycje klejące muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin to:
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
 środki ochrony płytek i spoin,
 środki do usuwania zanieczyszczeń,
 środki do konserwacji posadzek i okładzin,
 pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
 kit do drewna
 środek wzmacniający na bazie żywicy epoksydowej.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej),
są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobów,
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spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania
odpowiednich wyrobów),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:
wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie
dotyczy to instalacji podpodłogowych),
wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem
i przewiewem.
Wykonanie posadzek – podłoża:
 Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
 Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
 Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
 podkłady związane z podłożem - 25 mm,
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
 podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej
długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku
różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w
dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem
polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy
z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi,
powoduje jednak oszczędność kleju.
Układanie posadzek z płytek:
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek.
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Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
 50 x 50 mm - 3 mm
 100 x 100 mm - 4 mm
 150 x 150 mm - 6 mm
 200 x 200 mm - 6 mm
 250 x 250 mm - 8 mm
 300 x 300 mm - 10 mm
 400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie
wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi
średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając
pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje
się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią
płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych
płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin:3 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu określa dokumentacja projektowa. Dla
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą).
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i
ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje
się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka
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temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.
Wykonanie okładzin - podłoża pod okładzinę:
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
 ściany betonowe,
 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
 płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża
betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez
raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami
naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o
długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na podłożach
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki niższej niż M4.
Układanie płytek (okładzin):
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji
wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane
wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum
65% powierzchni płytki.
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Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek powyżej.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie
okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek
wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć
się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej
płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem
gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin: 3
mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki
dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych
im wymaganiom.
Impregnowane mogą być także płytki.
Wykonanie podłóg:
Warstwy wyrównawcze pod podłogi:
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń
oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna
być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia podkładu sprawdzana
dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż
5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m
i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
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sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2metrową łatę,
sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i
spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując
pomiarów szerokości i prostoliniowości,
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót
i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; i parkietu oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i
porównać z wymaganiami projektu technicznego
sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z
dokładności do 1 mm,
sprawdzenie związania płytek i parkietu z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszej specyfikacji i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których
różnorodność barw jest zamierzona),
cała powierzchnia pod płytkami pytami kamiennymi i parkietem powinna być wypełniona klejem (warunek
właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno
być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
spoiny na posadzkach gresowych i z płyt kamiennych na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą
do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na
całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek
gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których
różnorodność barw jest zamierzona),
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cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości
2 m,
odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na
długości całej okładziny,
elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
Wymagania dotyczące podłóg drewnianych:
Badania podłóg powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w
szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i
pomiary)
 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j .w.
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania przez sprawdzenie:
odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno przekraczać
2 mm na dł. łaty 2 m).
Normy:



















PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru
współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie.
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PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i
zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw
na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do
badań.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i
wymagania.
PN-EN 1469:2005 - Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania 10.2.

Inne dokumenty i instrukcje:
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z
płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
 Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
 Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok
 Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.

2.7 węzły higieniczno-sanitarne
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m. Ściany pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na
działanie wilgoci.
Posadzka łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i antypoślizgowa.
Preferowana lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych: jak na planszach koncepcyjnych dołączonych do
niniejszego opracowania.
Ustępy ogólnodostępne powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej.
Drzwi do łazienki, umywalni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i
wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022
m2 dla dopływu powietrza.
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Sanitariaty winny być oddzielne dla mężczyzn i kobiet oraz posiadać wydzielone przedsionki izolacyjne na całą
wysokość pomieszczenia.
Kabiny ustępowe powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 0,90 m w świetle wykończonych ścian, powierzchnię
wolną przed miską ustępową o wymiarach co najmniej 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, ścianki i drzwi wysokości
co najmniej 2,0 m z prześwitem nad podłogą 0,15m. Odległości między kabinami WC a przeciwległą ścianą nie
mogą być mniejsze niż 1,30 m, a w przypadku, gdy na ścianie przeciwległej są zainstalowane pisuary, przejście
powinno mieć szerokość co najmniej 2,0 m.
W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:
a. przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być
instalowane tylko umywalki,
b. drzwi wejściowe do przedsionka o szerokości co najmniej 0,9 m,
c. drzwi wewnętrzne i drzwi do kabin ustępowych o szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na
zewnątrz,
d. przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość
pomieszczenia,
e. miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 0,9 m i długości 1,10
m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m,
f. wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża w
pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe,
g. wentylację grawitacyjną lub mechaniczną - w ustępach z oknem i jedną kabiną, a w innych mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie.
W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych co najmniej jedno z ogólnodostępnych
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:
a. zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,
b. stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,
c. zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki,
d. zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
Wymagane kabiny w.h.s.: systemowe.
Whs ogólnodostępne: ścianki kabin systemowe, konstrukcje z profili aluminiowych z uszczelką gumową i z płytą
wiórową dwustronnie laminowaną gr. np. 12 cm jako materiałem osłonowym. Kolorystyka do ustalenia na etapie
projektu budowlanego. Drzwi szerokości 900 mm, 3 zawiasy. Wymiary kabin: wysokość całkowita – 2000-2080
mm, wysokość elementów – 1850-1930 mm, odstęp od podłogi - 150 mm, głębokość - 1200 mm.
Miski ustępowe - urządzenia kompaktowe składające się z wiszącej miski kompaktowej lejowej z odpływem
poziomym z deską sedesowa twardą, spłuczki ceramicznej z wbudowaną armaturą z przyciskiem dwudzielnego
spłukiwania oraz deski sedesowej.
Przegrody pisuarowe – systemowe (dostosowane do systemu kabin). Pisuary – odpływ poziomy.
Wyposażenie zespołu sanitariatów winno obejmować:
 dozownik mydła w płynie (1 na dwie umywalki)
 suszarka do rąk na podczerwień (1 na dwie umywalki)
 pojemnik na ręczniki papierowe (1 na dwie umywalki)
 pojemnik na papier toaletowy (w każdej kabinie)
 szczotka zawieszana (w każdej kabinie)
 kosz na śmieci w zespołach umywalkowych
 kosz na odpady higieniczne w każdej kabinie damskiej
 lustro wbudowane w ścianę
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 przegrody pisuarowe (w zespołach męskich).
Wyposażenie sanitariatu dla osoby niepełnosprawnej winno obejmować:
 zestaw poręczy i pochwytów stałych i ruchomych (prostych) przy umywalce
 zestaw poręczy i pochwytów stałych i ruchomych (prostych i kątowych) przy sedesie
 dozownik mydła w płynie
 suszarka do rąk na podczerwień
 pojemnik na ręczniki papierowe
 pojemnik na papier toaletowy
 szczotka zawieszana do WC
 kosz na śmieci i odpady higieniczne
 lustro odchylane.
Wyposażenie w.h.s. – zalecane rozwiązania materiałowe:
 umywalka - szer 50-60 cm, nakładana na blat
 blaty pod umywalki: płyta HPL kolor biały, gr. 5 cm
 bateria umywalkowa - bateria naścienna bezdotykowa, z sensorem ruchu
 podajnik ręczników papierowych - podajnik zintegrowany z koszem, stal nierdzewna
 suszarka do rąk - suszarka naścienna, stal nierdzewna
 dozownik mydła - dozownik panelowy, stal nierdzewna
 miska ustępowa - miska wisząca
 deska sedesowa - duroplast
 przycisk spłukujący - chrom mat.
 pojemnik na papier toaletowy - pojemnik naścienny, stal nierdzewna mat.
 pisuar - pisuar ceramiczny
 przycisk spłukujący do pisuaru - armatura spłukująca do wbudowania w ścianę z sensorem na
podczerwień, stal
Wyposażenie toalet dla niepełnosprawnych – zgodnie z wymaganiami aktualnego Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./
Dla nowych toalet na poziomie przyziemia należy zaprojektować i wykonać nową instalację kanalizacyjną od
przyborów sanitarnych do studni zewnętrznej. Prace te należy uwzględnić również w wycenie.
W przebudowywanych jak i nowych toaletach ogólnodostępnych należy projektować i wykonać instalacje
wentylacji mechanicznej wyciągowej.
Dokumentacja i dalej wykonawstwo musi obejmować wykonanie towarzyszących prac budowlanych m.in.
odtworzenia elementów budowlanych po dokonanych montażach instalacji ale również po ich demontażach np.
odtworzenie ścian, podłóg, sufitów po zdemontowanej oraz przerabianej instalacji wodno-kanalizacyjnej (lub
każdej innej instalacji).
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2.8 Aranżacja wnętrz
W ramach realizacji inwestycji zaprojektowana i wykonana ma być aranżacja wnętrz. Podane wymiary mają
charakter orientacyjny i Zamawiający przewiduje dopuszczenie elementów i sprzętu o zbliżonych wymiarach (po
wcześniejszej akceptacji). Elementy aranżacji wnętrz, które należy zaprojektować, wykonać, dostarczyć i
zamontować:
17

Księgarnia/recepcja
(parter)

-Lada o wymiarach min . ok. 600 x 70 x 115 s/g/h
fronty mdf okleinowany fornirem naturalnym modyfikowanym lakier
satynowy, korpusy płyta meblowa lakierowana, Blat konglomerat
kwarcowy gr.36 mm, okucia szafek i szuflad:
-zawiasy z systemem hamowania w puszce zawiasu
-prowadnice szuflad z regulację frontu w 4 wymiarach z obciążeniem
dynamicznym wynoszącym do 40 kg. Funkcja samodomykania.
Cokół stal nierdzewna szczotkowana, fronty szafek i szuflad płyta mdf
fornirowana okleiną naturalną
modyfikowaną. Elementy szkła hartowanego podświetlanego
systemem diod LED mocowane do frontu mebla.
Lada wyposażona w stopki regulacyjne
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
ilość 1 szt.
Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z
wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w
monitory ekranowe (Dz.U. z 1998r., Nr 148, poz. 973). Zastosowany
materiał powinien spełniać warunki trudno zapalności, odporność na
ścieranie nie może być niższa niż 50 000 cykli Martindale. Powinien być
także łatwy do utrzymania w czystości – czyszczenie możliwe bez użycia
detergentów, tylko za pomocą wody (plamy takie jak – kawa, długopis
itp.)
Lada powinna być wykonana w technologii, która pozwoli na uzyskanie
jednolitej bryły, bez widocznych łączeń
-Regał zaladowy przyścienny wymiary ok. 600 x 60 x 260 s/g/h
fronty mdf okleinowany fornirem naturalnym modyfikowanym lakier
satynowy, korpusy płyta meblowa melaminowana, okucia szafek i
szuflad :
-zawiasy z systemem hamowania w puszce zawiasu
-prowadnice szuflad z regulację frontu w 4 wymiarach z obciążeniem
dynamicznym wynoszącym do 40 kg. Funkcja samodomykania.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
ilość 1 szt.
-Krzesło obrotowe, Podstawa pięcioramienna stal chromowana
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Podnośnik gazowy, SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od
ciężaru siedzącego, kółka - miękkie do powierzchni twardych, Regulacja
podłokietników góra – dół, tkanina Imitacja skóry wysokiej jakości Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane z godnie z
normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Fotele obrotowe
zgodnie z PN EN 1335- 2:2002; PN EN 1335- 3:2002; PN - F - 06108 –
6:1997. Zastosowany materiał powinien spełniać warunki
Trudnopalności, odporność na ścieranie nie może być niższa niż 50 000
cykli Martindale. Powinien być także łatwy do utrzymania w czystości.
Ilość 2 szt.
Szafki ubraniowe podwójne kluczone przeznaczone na potrzeby osób
niepełnosprawnych obsługiwane przez pracownika recepcji.
fronty mdf okleinowany fornirem naturalnym modyfikowanym lakier
satynowy, korpusy płyta meblowa melaminowana, okucia szafek i
szuflad :
-zawiasy z systemem hamowania w puszce zawiasu
-prowadnice szuflad z regulację frontu w 4 wymiarach z obciążeniem
dynamicznym wynoszącym do 40 kg. Funkcja samodomykania.
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Ilość 7 szt.
-4 punkty dostępowe wyposażone w :
1 x gniazdo ethernet
4 x gniazdo zasilania 230V
09

Portiernia Parter

-Lada o wymiarach ok. 320 x 70 x 115 s/g/h
fronty mdf okleinowany fornirem naturalnym modyfikowanym lakier
satynowy, korpusy płyta meblowa lakierowana, blat konglomerat
kwarcowy gr.36 mm, okucia szafek i szuflad :
-zawiasy z systemem hamowania w puszce zawiasu
-prowadnice szuflad z regulację frontu w 4 wymiarach z obciążeniem
dynamicznym wynoszącym do 40 kg. Funkcja samodomykania.
cokół stal nierdzewna szczotkowana, fronty szafki szuflad płyta mdf
fornirowana okleiną naturalną
modyfikowaną. Elementy szkła hartowanego podświetlanego
systemem diod LED mocowane do frontu mebla.
Lada wyposażona w stopki regulacyjne
Atesty Trudnopalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność.
Lada powinna być wykonana w technologii, która pozwoli na uzyskanie
jednolitej bryły, bez widocznych łączeń
ilość 1 szt.
-Krzesło obrotowe, Podstawa pięcioramienna stal chromowana
Podnośnik gazowy, SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od
ciężaru siedzącego, kółka - miękkie do powierzchni twardych, Regulacja
podłokietników góra – dół, tkanina Imitacja skóry wysokiej jakości Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane z godnie z
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normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Fotele obrotowe
zgodnie z PN EN 1335- 2:2002; PN EN 1335- 3:2002; PN - F - 06108 –
6:1997. Zastosowany materiał powinien spełniać warunki
Trudnopalności, odporność na ścieranie nie może być niższa niż 50 000
cykli Martindale. Powinien być także łatwy do utrzymania w czystości.
Ilość 2 szt.
-4 punkty dostępowe wyposażone w :
1 x gniazdo ethernet
4 x gniazdo zasilania 230V
04

Szatnia Przyziemie

Hybrydowe szafki ubraniowe oraz depozytowe, połączenie metalowych
korpusów malowanych proszkowo wg kolorystyki RAL oraz frontów
wykonanych ze sklejki laminowanej. kolorystyka do akceptacji na etapie
projektowym.
Wymiar przykładowego modułu podwójnego typu L ok 40 x 180 x 50
cm
s/w/g
Szafki wyposażone w cokół o wysokości 10 cm w kolorze korpusu
wykonany ze sklejki laminowanej.
szafki wyposażone są w drążek z haczykami lub haczyk. Dodatkowa
półka – opcja.
Instalacja zamków elektronicznych
Drzwi szafek wyposażone w zawiasy z dożywotnią gwarancją .
Ilość szafek w wariancie podwójnym.
ok.80 szt.

P.WC 0.1

Toaleta
niepełnosprawni
(przyziemie)

Uwaga:
Dostęp do nowo projektowanej łazienki prowadzi bezpośrednio z
poziomu przyziemia przez drzwi prowadzące na dziedziniec, wykonane
w nowej fasadzie aluminiowo szklanej.
- Umywalka 55 X 45 cm (G/S) dla osób niepełnosprawnych, z otworem,
bez przelewu lub równoważna.
-Zestaw bez barier dostosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych:
Miska ustępowa lejowa wisząca np. rimfree dla osób
niepełnosprawnych, bez wewnętrznego kołnierza, dł. 70 cm lub
równoważna
-Deska sedesowa antybakteryjna
niepełnosprawnych lub równoważna

dla

osób

starszych

i

-Bateria umywalkowa bateria umywalkowa chrom lub równoważna
-przycisk spłukujący chrom matowy
-Poręcz ścienna, łukowa 60 cm, stała
lub równoważne 2 szt.
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-Poręcz ścienna, łukowa 60 cm, uchylna lub równoważne
-Poręcz prosta 60 cm lub równoważne
-Przewijak dla niemowląt ścienny składany poziomo
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
-Kosz do damskich toalet, 4,5 l, stal matowa
P.WC.02/P.02

Toaleta
męska/przedsionek
(przyziemie)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza,
z powłoką reflex 54 x 35 (G/S) cm z deską duroplast
szt.2
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
-Umywalka 55 x 45 cm (S/G) z otworem, z przelewem, z powłoką reflex
z półpostumentem lub równoważna
ilość 2 szt.
-Zestaw pisuarowy: Pisuar + automatyczny zawór radarowy lub
równoważny
ilość 2 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 2 szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 2 szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
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– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej
krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny,
•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary w świetle ścian: ok. 100 x 205 s/h
Ilość 2 szt.

P.WC.03/P 0.3 Toaleta
damska/przedsionek
(przyziemie)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza,
z powłoką reflex 54cm z deską duroplast
szt.2
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
-Umywalka 55 x 45 cm (s/g) z otworem, z przelewem, z powłoką reflex
z półpostumentem lub równoważna
ilość 2 szt.
-Zestaw pisuarowy: Pisuar + automatyczny zawór radarowy lub
równoważny
ilość 2 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 2 szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 2 szt.
-Kosz do damskich toalet, 4,5 l, stal matowa
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej
krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny,
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•wspornik aluminiowy, montowany w jednej linii z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary w świetle ścian: ok. 100 x 205 s/h
Ilość 2 szt.

15.0

Toaleta damska
(parter)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza,
z powłoką reflex 54 X35 cm z deską duroplast
szt.3
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.3
-Umywalka 55 X 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex
z półpostumentem lub równoważna
ilość 2 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 2 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 3szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 3szt.
-Kosz do damskich toalet, 4,5 l, stal matowa
ilość 3 szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 2 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej
krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny,
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•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 100 x 205 120 s/h/g x 3 szt.
Ilość 3 szt.

15.a

Toaleta męska
(parter)

- -Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego
kołnierza, z powłoką reflex 54 X 35 cm (G/S) z deską duroplast
szt.2
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
-Umywalka 55 X 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex
z półpostumentem lub równoważna
ilość 2 szt.
-Zestaw pisuarowy: Pisuar + automatyczny zawór radarowy lub
równoważny
ilość 2 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 2 szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 2 szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej
krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny,
•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
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•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary w świetle ścian: ok. 100 x 205 x 120 cm s/h/g
Ilość 2 szt.

116

Toaleta Damska
(I Piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza,
z powłoką reflex 54 X 45 cm (G/S) z deską duroplast
szt.1
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.1
-Umywalka 55 x 45 (S/G/) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex
z półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.

-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 1szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1szt.
-Kosz do damskich toalet, 4,5 l, stal matowa
ilość 1szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
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•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej
krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny,
•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 178 x 205 115 s/h/g x 1 szt.
Ilość 1 szt

116a

Toaleta męska
(I Piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 X 35 (G/S)cm z deską duroplast
szt.1
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.1
-Umywalka 55 X 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 1szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
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•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 120 x 205 x 120 s/h/g x 1 szt.
Ilość 1 szt.

117

Toaleta męska
(I Piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 X 35 (G/S) cm z deską duroplast
szt.1
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.1
-Umywalka 55 X 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 1szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Drzwi do WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,

PFU - CS Enigma „przestrzenie wspólne” w budynku Collegium Martineum w Poznaniu

Strona 82 z 112

•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 90 x 205 x s/h x 1 szt.
Ilość 1 szt.

117b

Toaleta damska
(I Piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 X 35 (G/S)cm z deską duroplast
szt.1
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.1
-Umywalka 55 X 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex
z półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 1szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1szt.
-Kosz do damskich toalet, 4,5 l, stal matowa
ilość 1szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
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•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 184 x 205 x s/h x 1 szt.
Ilość 1 szt.

P2.WC 4

Toaleta męska
(II Piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 X 35 (G/S) cm z deską duroplast lub równoważne
szt.1
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.1
-Umywalka 55X45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 1szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
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•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 138 x 205 x s/h x 1 szt.
Ilość 1 szt.

P2. WC 5

Toaleta damska
(II Piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 X 35 (G/S) cm z deską duroplast
szt.2
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.2
-Umywalka 55 X 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 1szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1szt.
-Kosz do damskich toalet, 4,5 l, stal matowa
ilość 1szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
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•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 180 x 205 x s/h x 1 szt.
Ilość 1 szt.

P3.WC 4

Toaleta męska
(III Piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 X 35 (G/S) cm z deską duroplast
szt.1
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.1
-Umywalka 55 X 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 1szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
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•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 138 x 205 x s/h x 1 szt.
Ilość 1 szt.

P3.WC 5

Toaleta Damska
(III Piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 X 35 (G/S) cm z deską duroplast
szt.2
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa
ilość szt.2
-Umywalka 55 X 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 2 szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 2 szt.
-Kosz do damskich toalet, 4,5 l, stal matowa
ilość 2 szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
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•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 138 x 205 x s/h x 1 szt.
Ilość 1 szt.

P4.WC 5

Toaleta męska
(IV Piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 x 35 (G/S)cm z deską duroplast
szt.1
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.1
-Umywalka 55 x 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 1 szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1 szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Drzwi do WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
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•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 90 x 205 x s/h/ x 1szt.
Ilość 1szt.

P4.WC 4

Toaleta Damska
(IVpiętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 x 35 (G/S) cm z deską duroplast
szt.2
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.2
-Umywalka 55 X 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 2szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 2szt.
-Kosz do damskich toalet, 4,5 l, stal matowa
ilość 2szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
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•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 90x205 x s/h x 2 szt.
Ilość 2 szt.

P5.WC4

Toaleta Męska
(V piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 X 35 (G/S) cm z deską duroplast
szt.1
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.1
-Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25 cm stal matowa
ilość 1szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 1szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Drzwi do Wc z HPL
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
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•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 110x205 x s/h x 1 szt.
Ilość 1 szt.

P5.WC5

Toaleta Damska
(V Piętro)

-Miska ustępowa lejowa wisząca rimfree, bez wewnętrznego kołnierza, z
powłoką reflex 54 X 35 cm (G/S)z deską duroplast
szt.2
-Stelaż do WC z przyciskiem stal matowa lub równoważne
ilość szt.2
-Umywalka 55 x 45 (S/G) cm z otworem, z przelewem, z powłoką reflex z
półpostumentem lub równoważna
ilość 1 szt.
-Dozownik mydła w płynie, pojemność 800 ml, stal matowa
ilość 1 szt.
-Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 25cm stal matowa
ilość 2szt.
-Szczotka do wc z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa
ilość 2 szt.
-Kosz do damskich toalet, 4,5 l, stal matowa
ilość 2 szt.
-Elektryczna suszarka do rąk - obudowa metalowa, stal matowa:
– moc wyjściowa 420 W - 1500 W
– uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
– możliwość wstępnego ustawienia mocy i czułości suszarki
– suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii
– obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubości 1,5 mm
ilość 1 szt.
- Kabina WC z HPL:
•zawias ukryty w profilu aluminiowym, montowany do wąskiej krawędzi
płyty, samodomykacz grawitacyjny,
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•wspornik aluminiowy, montowany w jednej lini z profilem
ościeżnicowym drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm,
•zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie również dla
osób niepełnosprawnych, sygnalizacja obrotu rygla co 90 stopni przez
kliknięcie, możliwość awaryjnego otwarcia.
Wymiary ok. 90x205 x s/h x 2 szt.
Ilość 2 szt.

016

Pom.magazynowe

Regały stalowe ocynkowane z półkami ze blachy ocynkowanej
wymiary ok. 120 x 45 x 180 s/g/w
ilość: 10 szt.

017

Pom.magazynowe

Regały stalowe ocynkowane z półkami ze blachy ocynkowanej
wymiary ok. 120 x 45 x 180 s/g/w
ilość: 10 szt.

2.9 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie
zgodnym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych – wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia.
Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

2.9.1

Ogólne wymagania i zasady dotyczące wykonywania robót, organizacji
robót i placu budowy

Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez
Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach
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sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
 projekt organizacji budowy,
 projekt technologii i organizacji montażu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
OST i SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
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, OST 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.
Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla
eksploatacji i użytkowania.
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia
placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie winny być dowożone na
bieżąco.
Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania; miejsca poboru,
dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren
budowy; kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.
Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnię z węzłem sanitarnym we
własnym zakresie.
Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób
z zewnątrz.
Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na wprowadzeniu na plac
budowy.
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem.
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja
osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na
Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu
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budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i
doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na terenu budowy, a wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód powstałych jako skutek nieprzestrzegania
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie i poleceń Inspektora nadzoru.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
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, w tym: Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003, Nr 169 poz.
1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.9.2


















Określenia podstawowe
Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót.
Zamawiający / Inwestor – Miasto Poznań.
Zarządzający realizacją umowy –osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
Inżynier (kontraktu) –podmiot określony w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczony przez
Zamawiającego, do którego najważniejszych zadań należy: nadzór techniczny nad robotami budowlanymi
i jakością ich wykonywania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur krajowych i unijnych oraz dopełnienie w tym
zakresie wszelkich formalności.
Inwestor zastępczy –podmiot w imieniu Zamawiającego, do którego obowiązków należą obowiązki
zastrzeżone dla Inwestora w Prawie budowlanym, odpowiedzialny przed Zamawiającym za organizację i
koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, kierownik robót,
kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót.
Umowa / Kontrakt - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu
przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.
Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót objętych kontraktem
(umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu
zadania.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania
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dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inwestorem, wykonawcą i projektantem.
Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do
udzielania aprobat technicznych.
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 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN-EN lub
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN-EN).
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany i/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.
Sprzęt zmechanizowany – maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
Sprzęt pomocniczy – elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a
niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne,
podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych,
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami (technicznobudowlanymi, normami itp.), uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie
wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i
wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, udział w komisjach i naradach
technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnościach mających na celu
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. Jednostka
projektowania odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru
autorskiego.
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;
przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
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szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony
na potrzeby zamówień publicznych, składający ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego,
obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
zastąpionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia lub zastosowanie rozwiązania wzorcowego.
Dopuszcza się możliwość zaproponowania w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych
pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż określone
w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
dla materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich charakterystykę techniczno–użytkową. Wykazanie
parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do użycia w budownictwie,
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały wykończeniowe również przez Państwowy Zakład Higieny
oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym.
Źródła uzyskania materiałów
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 Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (OST) i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (SST), opracowanych na etapie projektu wykonawczego, w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania OST i SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym
w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi przepisami:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542),
 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011),
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Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE
L 396 z 30.12.2006 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków
wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008).
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią
inaczej.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 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 i Projektanta.
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Pozostałe, szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, jakie powinny być zastosowane do Realizacji inwestycji,
określono w pkt I.2.2) i I.2.3) niniejszego Opracowania.

2.9.4

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. ograniczoną
powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie sąsiadujących obiektów itp.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót oraz stan budowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy bądź 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.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące
zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

2.9.5

Wymagania dotyczące środków transportu

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz istniejącej zabudowy.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2.9.6

Program zapewnienia jakości

Zaleca się opracowanie przez wykonawcę i przedstawienie do akceptacji Inwestora programu zapewnienia jakości,
który zawierać będzie:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
 sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do stosowania
materiałów przeznaczonych do wbudowania,
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero 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.
Pobranie 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 mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Badania i pomiary:
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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 Inspektora Nadzoru.
Raporty z badań:
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaakceptowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
 posiadają znak budowlany tj. znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być
udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych – zgodnie z Ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.),
 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 obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 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.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Do wykonania zamówienia należy stosować tylko takie wyroby budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu
lub udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych i Ustawą z dnia 17 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną,
może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz.
UE L 88 z 04.04.2011) – dalej nazywanym też „rozporządzeniem Nr 305/2011”.
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną,
może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr
305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się
do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L
218 z 13.08.2008).
Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa
w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może
być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem
budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został
legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób
budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą
techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego producent sporządził, na
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej
„krajową deklaracją”. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie
z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych
zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane,
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały
określone w krajowej deklaracji.
Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi
odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, wymaganiami
określonymi w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu. Wyrób
budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w wieloletniej
praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej „regionalnym wyrobem budowlanym”, może być
oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 3. O uznaniu, że dany wyrób
budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej lub elektronicznej odbiorcy z każdym
wyrobem udostępnianym na rynku krajowym.
Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki lub informacje o substancjach
zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
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Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji stosuje krajowe systemy
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w przepisach wydanych na
podstawie ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu,
albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się
istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego: 1) mandatem udzielonym przez Komisję
Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych; 2)
wykazem, o którym mowa w ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego: 1) nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej
Normy wyrobu, albo 2) jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu
budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa, albo 3) jeżeli Polska Norma
wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu
budowlanego.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem
wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wykonane
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją
oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego,
charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb,
instrukcję obsługi i eksploatacji. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) nazwę i adres
wydającego oświadczenie; 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 3) identyfikację
dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz
przepisami; 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 6) miejsce
i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
Producent wyrobu budowlanego sporządza krajową deklarację oraz dokumentację techniczną zawierającą istotne
elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego. Producent umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany,
informacje towarzyszące, określone w obowiązujących przepisach oraz dodatkową informację umożliwiającą
identyfikację wyrobu budowlanego.
Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi przepisami:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542),
 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011),
 Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE
L 396 z 30.12.2006 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków
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wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008).
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.9.7

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu /
Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji,
 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadził,
 wyniki kontroli robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
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Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robót i w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST).
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
Wagi i zasady wdrażania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

2.9.8

Odbiory

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt.
„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 kosztorys powykonawczy i obmiar,
 inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 specyfikacje techniczne,
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i księgi obmiaru,
 protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 sprawozdanie techniczne,
 inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

2.9.9

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt
był w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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2.9.10 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:
zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób
nieupoważnionych.
fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.
Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

2.9.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
utrzymywać teren budowy bez wody stojącej
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 możliwością powstania pożarów
 hałasem.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
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2.9.12 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na
dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

2.9.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

2.9.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczącej BIOZ.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.

2.9.15 Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót podstawowych i w szczególności
obejmuje:
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opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnień wynikających z postępu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
opłaty/dzierżawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenażu, tymczasową
przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.9.16 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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.
Zalecane normy związane z realizacją inwestycji – wyżej: pkt.: „zakres robót budowlanych, rozwiązania
technologiczne i materiałowe” i dalej: Część informacyjna (II) pkt. II.2.
Pozostałe, szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania i odbiorów robót, technologii oraz materiałów, jakie
powinny być zastosowane do Realizacji inwestycji, określono także w pkt: „zakres robót budowlanych, rozwiązania
technologiczne i materiałowe” (powyżej).
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3 Część informacyjna
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych
przepisów oraz lista załączników.

Oświadczenie Inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane

zał. 1

Wypis z ksiąg wieczystych

zał. 2

Mapa zasadnicza

zał. 3

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej w związku z przebudową części
pomieszczeń na Muzeum Enigmy oraz dostosowaniem do wymagań ochrony
przeciwpożarowej budynku Collegium Martineum w Poznaniu

zał. 4

Rysunki koncepcyjne, rysunki pomocnicze

zał. 5

Ekspertyza techniczna określająca wartość obciążeń użytkowych dla ścian i stropów
parteru i 1 piętra w budynku przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu. Opracowanie BUD
EKSPERT Sp. z o.o., styczeń 2019

zał. 6

Wytyczne Do Systemu Identyfikacji Wizualnej

zał. 7

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.2 z dnia 20 marca 2017 r.

zał. 8

Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków

zał. 9

Dokumentacja oprogramowania systemu biletowego

zał. 10

Postanowienie Wielopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 grudnia 2018.

zał. 11
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4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego
Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych, określających podstawowe wymagania Inwestora.
Powinny one być uwzględnione przy sporządzaniu koncepcji oraz opracowywaniu projektu budowlanego,
projektów wykonawczych i przedmiarów robót. Nie zwalnia to Projektanta – autora koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej od sprawdzenia zgodności zaproponowanych i zalecanych rozwiązań oraz funkcji z
aktualnie obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny
oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej a także ustaleniami o charakterze jednostkowym.
Stosować należy przepisy prawne i normy aktualne na czas projektowania inwestycji.

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie Inwestora o dysponowaniu
nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie
umowy zawartej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15.02.2018 r. Zamawiający po
podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy oświadczenie stanowiące prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.
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