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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA - ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE 
1.1 Obiekty istniejące 

1. Inwentaryzacja obiektów budowlanych na obiekcie sportowym przy ul. Łukasiewicza 34 
BUDOWNICTWO POLSKIE S.A.- 2.07.2018r  

2. Projekt wykonawczy budynku socjalnego na stadionie przy ul. Łukasiewicza 34 w Płocki W.M.Musiał 
Architekci sp z o.o. - luty 2005  

3. Modernizacja pawilonu  radia i TV w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łukasiewicza w 
Płocku  

4. Modernizacja i podgrzewanie płyty boiska piłkarskiego na stadionie Wisłą Płock ogrzewanie płyty 
boiska. Dokumentacja powykonawcza.  Zielona Architektura - lipiec 2006r 

5. Modernizacja trawiastej płyty boiska piłkarskiego stadionu Wisłą Płock nawadnianie płyty boiska 
piłkarskiego. Dokumentacja powykonawcza. Zielona Architektura - lipiec 2006r 

1.2 Inwentaryzacje sieci 
1. Inwentaryzacja powykonawcza sieci  
2. Mapa z naniesionymi instalacjami 
3. Mapa z naniesionym monitoringiem 

1.3 Dokumentacje geotechniczne 
1. Projekt robót geologicznych dla rozpoznania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich w związku 

z projektowaną budową stadionu im. Kazimierza Górskiego w Płocku. GEOBAD- marzec 2018 
2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. GEOBAD - kwiecień 2018 
3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona w związku z rozpoznaniem i oceną warunków 

geologiczno-inżynierskich w obszarze projektowanej budowy stadionu im. Kazimierza Górskiego w 
Płocku. GEOBAD - kwiecień 2018 

1.4 Zieleń 
1. Inwentaryzacja dendrologiczna. GEONET- kwiecień 2018. 
2. Szacunek brakarski. Inż. L.Ryncarz-2018 

1.5 Warunki media 
1. Warunki wodociągi, kanalizacja sanit., kanalizacja deszczowa wydane przez Wodociągi Płockie z dn. 

16.12.2016 
2. Warunki podłączenie do miejskiej sieci cieplnej wydane przez Fortum z dn. 20.12.2016 
3. Warunki przyłączenie do sieci energetycznej Energa Operator SA z dn. 22.12.2016 

1.6 Informacje i wytyczne  
1. Natężenie ruchu drogowego - karty, pomiary 
2. Informacja o mapie akustycznej 
3. Informacja o danych  jakości powietrza 
4. Informacja od Miejskiego Konserwatora Zabytków 
5. Wytyczne Zespołu ds. estetyki 

1.7 Decyzje administracyjne 
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1. Pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni 
we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z dn. 24.04.2018 r. wraz z 
operatem wodno prawnym na pobór wody na stadionie z listopada 2017 r. 

1.8 Mapy   
1. Mapa zasadnicza 
2. Mapa do celów projektowych 

1.9 Zarządzenia i uchwały 
1. Zarządzenie Nr 1867/2012 - zmiana Zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 

2011r., w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, 
przebudowy i remontów dróg. 

2. Zarządzenie  Nr 688/11Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: 
Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i 
remontów dróg. 

3. Uchwała NR 482/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: programu 
realizacji miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka  

4. Uchwała NR 595/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie: w sprawie 
wprowadzenia zmiany w polityce parkingowej miasta Płocka 

5. Polityka parkingowa Miasta Płocka 
6. Zarządzenie nr 967/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 14 października 2011 w sprawie: zasad 

lokalizacji reklam w pasach drogowych dróg publicznych miasta Płocka 
7. Zarządzenie nr 610/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 30 czerwca 2011 w sprawie: wprowadzenie 

Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego 
8. Zarządzenie nr 581/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 22 czerwca 2011 w sprawie: Wprowadzenia 

zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę 
Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka wprowadzenie  

9. Zarządzenie nr 25/2011 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z dn. 20 czerwca 2011 w 
sprawie: Wykazu dróg o szczególnym znaczeniu w zakresie organizacji ruchu przy zajętościach pasa 
drogowego 

10. Zarządzenie Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: 
Wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z 
polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock 

11. Zarządzenie Nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: Wprowadzenia 
Instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego 

12. Uchwała NR 524/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku. 

13. Zarządzenie Nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie: powołania 
Zespołu do spraw Estetyki Mi3asta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod 
względem plastycznym 

1.10 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
pełnomocnictwo 

 
C. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE  
 
1. Schemat rozbiórek/obiektów/sieci/instalacji do przebudowy     1:500 
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 
DLA PROJEKTU 

„ROZBIÓRKA I BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO 
IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ” 

1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a na jej podstawie realizacja 

planowanego zamierzenia pn.: ROZBIÓRKA I BUDOWA STADIONU WISŁY PŁOCK IM. KAZIMIERZA 
GÓRSKIEGO w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej na działkach 
nr 235/1, 235/2,  235/3. W obowiązkach Wykonawcy w ramach zamówienia będzie wykonanie dokumentacji 
projektowej zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami, uzyskanie pozwolenia na budowę, a 
następnie wybudowanie stadionu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i oddanie obiektu do użytkowania. 

Ponadto niniejsze opracowanie stanowi materiał do określenia wartości kosztorysowej planowanej 
inwestycji i przygotowania ofert przetargowych dla realizacji przedsięwzięcia, w ramach procedury 
przetargowej „zaprojektuj i wybuduj” dla zamierzenia pn MODERNIZACJA STADIONU IM. KAZIMIERZA 
GÓRSKIEGO PRZY UL. ŁUKASIEWICZA.  
Inwestor i Zamawiający:  GMINA MIASTO PŁOCK 

  Stary Rynek 1 
  09-400 Płock  

Adres inwestycji:   ul. Łukasiewicza 34 
09-400 Płock 

Obowiązkiem Oferenta jest zastosowanie się do: 
− wszystkich przepisów prawa i norm obowiązujących w Polsce, także niewymienionych w PFU oraz 

wymagań wynikających z decyzji administracyjnych i warunków technicznych wydanych w związku z 
planowaną inwestycją, lub – w imieniu Zamawiającego i przy jego zgodzie - uzyskanie zmiany zapisów, 
które ze względu na proponowane rozwiązania, muszą zostać skorygowane. W przypadku konieczności 
spełnienia wytycznych inwestorskich oraz przepisów w oparciu o uzyskanie odstępstwa od przepisów 
budowlanych, Wykonawca uzyska je własnym staraniem 

− norm federacji krajowych PZPN oraz międzynarodowych UEFA w zakresie piłki nożnej, o ile nie są one 
sprzeczne z przepisami polskiego prawa, 

− wymogów prawnych stawianych uczestnikom procesu budowlanego, w zakresie prac projektowych i 
wykonawstwa, nawet jeśli nie zostały wymienione w niniejszym dokumencie.  

W uzasadnionych przypadkach, opierając się na wiedzy i doświadczeniu Projektanta i Wykonawcy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia rozwiązań nieopisanych w niniejszym opracowaniu, o ile 
zmiana będzie korzystna dla realizacji przedsięwzięcia i zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Wybór procedury zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę pozostawia się 
Wykonawcy, pod warunkiem jednak, że będzie ona zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności z Prawem Budowlanym oraz zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty administracyjne, poza kosztami za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, ponosi 
Wykonawca. Zamawiający zwraca uwagę, iż w ramach kosztów Wykonawca ma uwzględnić ewentualne 
koszty, m.in.  opłat przyłączeniowych (poza kosztami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, które ponosi 
Zamawiający), opłat za wycinkę drzew i krzewów, wszelkich kosztów niezbędnych do wytworzenia 
dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, ekspertyz, dokonania 
wszelkich czynności administracyjno-prawnych jak również wszelkich kosztów wykonania robót w 
szczególności koszty materiałów, robocizny, utrzymania terenu budowy, uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień 
niezbędnych w toku wykonywania robót rozbiórkowo-budowlanych i budowy. 
1.1 Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie następujących dokumentacji projektowych oraz 
wykonywania robót budowlanych: 

1.1.1 Projekt koncepcyjny 
Projekt koncepcyjny ma zawierać rozwiązania funkcjonalno – użytkowe odzwierciedlające ideę 

koncepcji programowo – przestrzennej przedstawionej Zamawiającemu na etapie ofertowania zamówienia 
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na wykonanie stadionu.  Projekt ma spełniać aktualne wymogi Zamawiającego oraz kryteria PZPN i UEFA 
oraz  odpowiadać wizji stadionu docelowego. Projekt winien być opracowany w 2 egz. wersji papierowych z 
pieczątkami i podpisami osób wykonujących dokumentację i posiadających odpowiednie uprawnienia do 
projektowania, 2 egz. wersji elektronicznej (.pdf) oraz w 1 egz. wersji elektronicznej edytowalnej tożsamą 
merytorycznie z wersją papierową i zawierać części rysunkową i opisową wraz z zestawieniem powierzchni w 
zakresie: 

a) ZAGOSPODAROWANIA TERENU (w tym: część rysunkowa - zagospodarowanie terenu ze szkicowym 
położeniem sieci i przyłączy – skala zasadnicza 1:1000) 

b) ARCHITEKTURY, w tym: 
i. Część rysunkowa: rzuty wszystkich kondygnacji wraz z dachem, przekrojami, czterema 

elewacjami, w skali 1:250,schematem podziału na sektory oraz wizualizacjami koncepcji 
architektonicznej, przedstawiającymi co najmniej ujęcie od strony budynku głównego z 
poziomu wzroku człowieka stojącego na terenie, ujęcie od strony wnętrza niecki stadionu z 
poziomu wzroku człowieka siedzącego na trybunie z widokiem na trybunę główną, ujęcie z 
„lotu ptaka" z widokiem stadionu z otaczającym terenem (projektowane parkingi, drogi 
wewnętrzne i zieleń);  

ii. Część opisowa - ogólnie opis przyjętych założeń i danych wyjściowych do projektowania 
wraz z bilansem powierzchni 

c) KONSTRUKCJI z opisem ogólnym konstrukcji, przyjętych założeń i danych wyjściowych do 
projektowania (zestawienia typowych obciążeń, schematy statyczne), planowanych prac ziemnych 
wraz z analizą warunków posadowienia oraz opis proponowanych rozwiązań budowlanych; 

d) INSTALACJI SANITARNYCH zagospodarowania terenu uwzględniając wstępne trasy przebudowy 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz wstępne wyniki obliczeń hydraulicznych (bilanse wody i 
ścieków), również dla budynków kubaturowych; wskazane uzasadnienie przyjętych założeń i danych 
wyjściowych do projektowania wraz z opisem proponowanych rozwiązań budowlanych;  

e) INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH z ogólnym opisem zasilania wraz z koncepcją rozdziału energii, 
wskazaniem wielkości i lokalizacji pomieszczeń technicznych i szachtów oraz dla zagospodarowania 
terenu uwzględniając wstępne trasy przebudowy; 

f) NSTALACJI TELETECHNICZNYCH z ogólnym opisem przyjętych założeń i danych wyjściowych do 
projektowania oraz proponowanych rozwiązań budowlanych, instalacji niskoprądowych dla 
zagospodarowania terenu uwzględniając wstępne trasy przebudowy; 

1.1.2 Projekt  budowlany 
Projekt budowlany powinien być opracowany dla całości zamierzenia, z uwzględnieniem obiektów do 

zachowania i funkcjonowania w trakcie prowadzenia budowy, spełniając aktualne wymogi Zamawiającego 
oraz kryteria PZPN i UEFA, odpowiadając wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2012, poz.462 z późn. zm), wykonanego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem 
koncepcyjnym. Projekt budowlany opracowany w 5 egz. wersji papierowej z pieczątkami i podpisami osób 
wykonujących dokumentację i posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania, 5 egz. wersji 
elektronicznej (.pdf) oraz w 2 egz. wersji elektronicznej edytowalnej PB, tożsamej merytorycznie z wersją 
papierową, winien obejmować co najmniej: 

a) Projekt rozbiórek 
b) Projekt zagospodarowania terenu (PZT): 

 część opisowa 
 część rysunkowa – skala zasadnicza 1:500, wraz z planszą koordynacyjną uzbrojenia terenu, 
stanowiącą zbiorczy rysunek wynikający z projektów branżowych ujętych w odrębnych 
rozdziałach projektowych:  

 projekt instalacji/sieci wodociągowej  
 projekt instalacji/sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem 
przeciwpożarowym (o ile wymagany) 

 projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej 
 projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowej 
 projekt oświetlenia terenu, zasilania obiektów i urządzeń w terenie, w tym agregat 
prądotwórczy 

 projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprądowych 
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 projekt dróg, parkingów (w tym przekroje terenu uwzględniające zmiany ukształtowania) 
 projekt zieleni i małej architektury, uwzględniający wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze 
 projekt instalacji/sieci cieplnej 
 projekt instalacji/sieci gazowej (o ile będzie przewidziana) 
 analiza nasłonecznienia i przewietrzania murawy boiska głównego. 

 niezbędne załączniki, postanowienia, decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane w celu 
uzyskania ostatecznej, prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę, a także wszystkie inne 
dokumentacje i opracowania niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji całego 
zamierzenia mimo tego, że nie będzie wymagane pozwoleniem, do czego Wykonawca jest 
zobligowany. 

c) Projekt architektoniczno – budowlany (PAB), zawierający: 
 część opisowa 
 część rysunkowa – skala zasadnicza min. 1:200 (pod warunkiem zachowania odpowiedniej 
czytelności, w zakresie obejmującym: 

 Architektura – opis, rzuty, przekroje, elewacje 
 Konstrukcje żelbetowe, w tym posadowienia, wzmacniania gruntu (o ile wymagane)– 
opis, rzuty, przekroje 

 Konstrukcje stalowe – opis, rzuty, przekroje 
 Instalacje wodne i kanalizacyjne – opis, rzuty 
 Instalacje ogrzewcze, w tym kotłownia/węzeł – opis, rzuty, schematy 
 Instalacje wentylacji i klimatyzacji – opis, rzuty, schematy 
 Instalacje chłodnicze i wody lodowej – opis, rzuty, schematy 
 Instalacje elektryczne, w tym oświetlenie boiska głównego, stacja transformatorowej – 
opis, rzuty, schematy 

 Instalacje teletechniczne i niskoprądowe, w tym monitoringu CCTV, SWNiKD (sygnalizacja 
włamania i napadu i kontroli dostępu),nagłaśniające i DSO (o ile wymagane), 
teleinformatyczne, kontroli wejść i sprzedaży biletów, BMS, SSP(o ile wymagane)oraz 
ujęcie, co najmniej, w części opisowej pozostałych instalacji niskoprądowych– opis, rzuty, 
schematy 

 Technologia gastronomii oraz sportowa – opis, rzuty 
 niezbędne załączniki i uzgodnienia - w tym: informacja do planu BIOZ, charakterystyka 
energetyczna, dokumentacja geologiczno – inżynierska, operat akustyczny, opracowany w 
oparciu o symulacje akustyczne (jeśli jest wymagany),operat wodno-prawny (jeśli będzie 
wymagany), warunki ochrony pożarowej, 

 Projekty obiektów istniejących do zachowania, przebudowy lub rozbiórki powinny oprócz 
w/w elementów (o ile dotyczą danego obiektu) zawierać inwentaryzację (o ile załączona do 
PFU ich nie obejmuje), ocenę stanu technicznego, obejmującą aktualne warunki 
geotechniczne i stan posadowienia obiektu 

1.1.3 Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy, jako uszczegółowienie projektu budowlanego, powinien być opracowany dla 

całości zamierzenia, z uwzględnieniem obiektów do zachowania i funkcjonowania w trakcie prowadzenia 
budowy, rozwiązań tymczasowych (w czasie trwania budowy) doprowadzenia i odprowadzenia mediów oraz 
usunięcie kolizji, spełniając aktualne wymogi Zamawiającego oraz kryteria PZPN i UEFA, odpowiadając 
wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.), 
wykonanego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym. Projekt wykonawczy 
opracowany w 5 egz. wersji papierowej z pieczątkami i podpisami osób wykonujących dokumentację i 
posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania, 5 egz. wersji elektronicznej (.pdf), oraz w 2 egz. 
wersji elektronicznej edytowalnej PW tożsamej merytorycznie z wersją papierową, winien obejmować co 
najmniej: 

 
a) Projekt zagospodarowania terenu (PW ZT), zawierający: 

 część opisowa 
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 część rysunkową – skala zasadnicza 1:500, wraz ze zbiorczym rysunkiem koordynacyjnym 
uzbrojenia terenu 

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmować następujące opracowania: 
 projekt instalacji/sieci wodociągowej  
 projekt instalacji/sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem 

przeciwpożarowym (o ile wymagany) 
 projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej 
 projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami 

retencyjnymi na wody opadowe oraz do podlewania terenów 
 projekt oświetlenia terenu i zasilania obiektów i urządzeń w terenie w tym agregat 

prądotwórczy 
 projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprądowych, w tym również tras 

kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych 
 projekt dróg, parkingów, w tym przekroje terenu uwzględniające zmiany 

ukształtowania) 
 projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) 
 projekt instalacji/sieci cieplnej 
 projekt instalacji/sieci gazowej (o ile będzie przewidziana) 
 projekt zieleni i małej architektury uwzględniający nasadzenia zastępcze 
 projekt ogrodzenia 

Przyłącza i zewnętrzne instalacje/sieci winny zawierać opis techniczny uwzględniający: 
 charakterystykę projektowanego obiektu, 
 opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu i zasilania w wodę, 
 obliczenia ilości wody niezbędnej do zaopatrzenia obiektu w wodę, 
 obliczenia ilości ścieków sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu wraz z ich 

charakterystyką, oraz określeniem odbiornika ścieków deszczowych 
 opis instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, ustalając odpowiednią technologię i 

materiały do jej wykonania,  
 dobór urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym 

separatorów substancji ropopochodnych, pompowni (o ile wymagane) i innych 
 dokładny opis oświetlenia zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym rezerwowego 
 dokładny opis instalacji niskoprądowych 
 bilans ziemi uwzględniający zmiany ukształtowania terenu 

  Projekty w części graficznej powinien zawierać, co najmniej: 
 Plan sytuacyjny z usytuowaniem przyłączy i instalacji/sieci zewnętrznych, w tym 

istniejącego drenażu i nawadniania murawy, oraz lokalizacją zbiorników i urządzeń. 
 Profile przyłączy wody i kanalizacji, 
 Profile instalacji/sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 Schemat zbiorników retencyjnych wraz z przepompownią (o ile wymagana) 
 Schematy studni kanalizacyjnych 
 Schematy włączenia do sieci miejskich i usytuowanie punktów pomiarowych 
 Schematy zabudowy zaprojektowanych urządzeń 
 Przekroje dróg, parkingów, (w tym przekroje terenu uwzględniające zmiany jego 

ukształtowania) 
 Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je cech, 

ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości. 
b) Projekt architektoniczno – budowlany (PW AB), zawierający: 

Projekt winien obejmować następujące opracowania: 
 Architektura  

 część opisowa 
 część rysunkową – skala zasadnicza 1:100, 

 rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu- skala 1:100 
 przekroje- skala 1:100 
 elewacje - skala 1:100 
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 rozwinięcia ścian hallu głównego i pomieszczeń reprezentacyjnych strefy VIP, 
zestawienia, detale (w tym projekty wszystkich balustrad, barier na trybunach, 
wydzieleni między sektorowych i poręczy) 

 rzuty posadzek i sufitów - skala 1:100 
 Konstrukcje żelbetowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej m.in.: 

 szalunki, zbrojenie, detale połączeń, zestawienie zbrojenia; 
 Obliczenia Statyczne, zawierające w szczególności: 

− szczegółowe tabelaryczne zestawienie obciążeń dla wszystkich przegród, 
określając wartości obciążeń stałych i zmiennych wynikających z 
przewidywanego sposobu użytkowania, 

− wartości obciążeń podwieszonych do stropów, 
− wartości obciążeń liniowych od ścianek działowych i/lub powierzchniowych 

obciążeń zastępczych, 
− wartości obciążenia śniegiem, 
− wartości obciążenia wiatrem, 
− wartości obciążenia wynikającego ze zmiany temperatury, definiując 

temperaturę odniesienia i co najmniej 4 przypadki obliczeniowe: zima stan 
surowy, zima stan wykończony, lato stan surowy, lato stan wykończony, 

− wartości obciążenia pojazdami, 
− wartości obciążenia uderzeniem pojazdu, 

 Konstrukcje stalowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej m.in.: 
 detale połączeń, zestawienia elementów, stali: 

− szczegółowe oznaczenia gatunków stali dla każdego elementu, które 
powinno zawierać dwa symbole główne i co najmniej jeden symbol 
dodatkowy identyfikujące minimalną granicę plastyczności, odmianę 
plastyczności, stan uspokojenia oraz oznaczenia wskazujące na skład 
chemiczny konieczne do określenia technologii spawania; 

 zestawienie obciążeń zawierające w szczególności: 
− szczegółowe tabelaryczne zestawienie obciążeń dla wszystkich przegród, 

określając wartości obciążeń stałych i zmiennych wynikających z 
przewidywanego sposobu użytkowania, 

− wartości obciążeń podwieszonych do elementów konstrukcyjnych, 
− wartości powierzchniowych obciążeń zastępczych, 
− wartości obciążenia śniegiem, 
− wartości obciążenia wiatrem, 
− wartości obciążenia wynikającego ze zmiany temperatury, definiując 

temperaturę odniesienia i co najmniej 4 przypadki obliczeniowe: zima stan 
surowy, zima stan wykończony, lato stan surowy, lato stan wykończony, 

 Instalacje wodne i kanalizacyjne – opis, rzuty, przekroje, rozwinięcia, zestawienia 
kształtek, urządzeń, w tym w szczególności: 

 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła wody i 
nominalnymi parametrami pracy instalacji; w zakresie instalacji kanalizacyjnych 
charakterystykę projektowanego obiektu uwzględniając: 
 ogólny opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu, 
 obliczenia ilości ścieków odprowadzanych z obiektu wraz z ich charakterystyką, 
 opis instalacji kanalizacyjnej, ustalając odpowiednią technologię i materiały do 

jej wykonania, 
 sposób zabezpieczenia przed hałasem ze strony instalacji, 
 zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalacji, 
 ustalenie ewentualnego zabezpieczenia przed wprowadzeniem do instalacji 

ścieków zanieczyszczonych przez zastosowanie odpowiednich osadników lub 
separatorów, 

 dobór średnic przewodów i obliczenia obciążenia przepustowości najbardziej 
obciążonych pionów i głównych przewodów odpływowych, 
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 Obliczenie średnic przewodów instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacyjnej, strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie 
ciągłości dostawy wody przed punktem czerpalnym, regulacji obiegów cyrkulacji. 

 Część rysunkowa winna zawierać: 
 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, 

rozwinięcia instalacji, konieczne schematy rysunki aksonometryczne, przekroje, 
rysunki koordynacyjne, 

 Rozwiązania prowadzenia przewodów, 
 Rozwiązania mocowania armatury, 
 Rozwiązanie zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi, 
 Rozwiązanie zabezpieczenia przed namnażaniem się mikroorganizmów (np. 

Legionella) w przewodach w szczególności w okresie letnim, 
 Rozwiązanie izolacji cieplnej przewodów, armatury i pozostałych elementów 

instalacji, 
 Rozwiązanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia ppoż, 
 Rozwiązanie przepustu instalacyjnego w ścianach zewnętrznych, 
 Rysunki i opisy elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych katalogami, 
 Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je 

cech, ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości. 
 Instalacje ogrzewcze - kotłownie/wymiennikownia/węzeł – opis, rzuty, przekroje, 

rozwinięcia, zestawienia kształtek, urządzeń, w tym w szczególności: 
 opis techniczny rozwiązań instalacji ogrzewczej projektowanej inwestycji wraz ze 

szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji; 
 obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji 

ogrzewczej, wodnej pomieszczeń; 
 obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji 

ogrzewania elektrycznego pomieszczeń; 
 analizę istniejącego ogrzewania płyty boiska i obliczenia szczegółowego bilansu 

zapotrzebowania na moc grzewczą dla instalacji ogrzewania płyty boiska; 
 opis obiegów i systemów ogrzewczych w obiekcie (instalacja grzejnikowa, instalacja 

ciepła technologicznego, instalacji ogrzewania płyty boiska) 
 opis przyjętych rozwiązań technicznych (materiały, wykonanie robót); 
 wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, 

konstrukcyjna itp.) 
 obliczenia hydrauliczne potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru 
średnic przewodów i materiałów oraz armatury równoważącej i regulacyjnej. 
regulacyjnej, wraz z nastawami armatury równoważącej. 

 specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji; 
 w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej: 

 szczegółowe rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego wraz z 
określeniem lokalizacji i średnic przewodów i ich rzędnych; 

 przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na kilku warstwach 
(poziomach); 

 rozwinięcia instalacji grzejnikowej, ciepła technologicznego (centrale 
wentylacyjne, kurtyny powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne itp.); 

 rysunki szczegółowe (podłączenie instalacji do odbiorników, sprzęgła 
hydrauliczne, sposób podwieszania instalacji, itp.) 

 Instalacja wymiennikowni: 
 opis techniczny rozwiązań instalacji wymiennikowni projektowanej inwestycji wraz ze 
szczegółowym opisaniem sposobu jej wykonania wszystkich instalacji; 

 obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla potrzeb 
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania płyty 
boiska; 
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 Opis budowy i technologii węzła cieplnego (układ przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, wymienniki ciepła, dobory pomp, urządzenia zabezpieczające, obliczenia 
zaworów regulacyjnych, uzupełnianie zładu, urządzenia pomiarowe itp.); 

 Uwagi realizacyjne (Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji, próba ciśnień, izolacja 
cieplna, itp.); 

 Wytyczne do automatyki węzła ciepła; 
 Wytyczne dla branż związanych (branża budowlana, wod-kan, wentylacja i 
ogrzewanie, instalacje elektryczne wewnętrzne, itp.); 

 Zestawienie materiałów węzła cieplnego 
 w części graficznej projekt powinien zawierać co najmniej: 

 szczegółowy rzut wymiennikowni wraz z określeniem lokalizacji i średnic 
przewodów oraz armatury i ich rzędnych; 

 szczegółowe przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na kilku 
warstwach (poziomach); 

 schemat technologiczny wymiennikowni z opisem poszczególnych urządzeń i 
armatury 

 Instalacje wentylacji i klimatyzacji:  
 opis techniczny rozwiązań instalacji wentylacji i klimatyzacji projektowanej inwestycji 

wraz ze szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji; 
 założenia projektowe do bilansu ilości powietrza w poszczególnych pomieszczeniach 

oraz wymagań akustycznych; 
 bilans zapotrzebowania na moc grzewczą do wentylacji pomieszczeń; 
 bilans zapotrzebowania na moc chłodniczą do klimatyzacji pomieszczeń; 
 szczegółowy opis poszczególnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
 opis przyjętych rozwiązań technicznych (centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, 

wentylatory wyciągowe, kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, klapy 
przeciwpożarowe, tłumiki akustyczne, nawiewniki i wywiewniki, kanały oraz kształtki 
wentylacyjne, izolacje termiczne kanałów, podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze, 
czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.); 

 wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, 
konstrukcyjna itp.) 

 wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpożarowej 
 obliczenia strat ciśnienia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru 

elementów instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie, kanały wentylacyjne, tłumiki 
akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.) 

 specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
 zestawienie kanałów i kształtek instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej: 

 szczegółowe rzuty wszystkich poziomów obiektu wraz z określeniem lokalizacji 
wszystkich elementów instalacji, z określeniem wymiarów kanałów 
wentylacyjnych i ich rzędnych, tras instalacji chłodniczych i ich rzędnych, 
rozmieszczeniem elementów zakańczających, ilości powietrza wentylacyjnego 
oraz zapotrzebowaniem na moc chłodniczą do klimatyzacji dla każdego 
pomieszczenia; a także oznaczenie wszystkich kanałów i kształtek, zgodnie z 
zestawieniem z części opisowej; 

 przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanałów na kilku warstwach 
(poziomach) 

 szczegółowe rzuty maszynowni wentylacyjnych 
 schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji dla każdego z systemów instalacji 

wentylacji i klimatyzacji w obiekcie 
 rysunki szczegółowe (posadowienie central wentylacyjnych, jednostek 

zewnętrznych klimatyzatorów, zabudowa wentylatorów dachowych, wyrzutni 
dachowych itp.) 

 Instalacje wody lodowej – opis, rzuty, przekroje, rozwinięcia, zestawienia kształtek, 
urządzeń; 
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 Instalacje elektryczne i stacja transformatorowa – opis, rzuty, schematy, rozwinięcia, 
zestawienia urządzeń, w tym w szczególności: 

 opis techniczny rozwiązań instalacji elektrycznych projektowanej inwestycji wraz 
ze szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji 
elektrycznych; 

 obliczenia szczegółowego bilansu mocy dla zaprojektowanych urządzeń z 
podziałem na tablice i rozdzielnice 

 obliczenia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru przewodów, 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 

 obliczenia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru ilości i 
lokalizacji opraw oświetlenia podstawowego jak i awaryjnego wraz z podaniem 
natężeń oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, na płycie stadionu jak i 
na terenie zewnętrznym; 

 obliczenia uziomu oraz klasy ochrony odgromowej; 
 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w części graficznej powinien zawierać co 
najmniej: 

 projekt stacji transformatorowej wraz z układem pomiarowym i stosownymi 
obliczeniami do uzgodnień w zakładzie energetycznym; 

 schematy zasilania, schematy rozdzielnic głównych wraz z doborami urządzeń i 
nastaw, z pokazanym sposobem działania SZR rozwiązaniami gwarantującymi 
bezprzerwowe zasilanie koniecznych urządzeń, z wydzieleniem zasilania 
instalacji pracujących w czasie akcji pożarowej 

 schematy tablic piętrowych i lokalnych z dobranymi urządzeniami 
zabezpieczającymi i widokami rozmieszczenia aparatury na elewacji; 

 schemat systemu centralnej baterii do zasilania i monitorowania opraw 
oświetlenia awaryjnego; 

 schemat rozdzielnic oświetleniowych wraz z rozrysowanym sposobem 
sterowania oświetleniem wraz z dobranymi urządzeniami zabezpieczającymi i 
sterującymi oraz z widokami rozmieszczeń aparatury na elewacji; 

 rzuty instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych wraz z detalami 
dotyczącymi rozwiązań; 

 rzuty instalacji oświetlenia ze wszystkimi niezbędnymi elementami 
wykonawczymi i podziałem na obwody; 

 rzuty instalacji siły i gniazd wtyczkowych z pokazanymi zasilanymi odbiorami i 
podziałem na obwody; 

 skoordynowane z pozostałymi branżami rzuty tras drabin i koryt kablowych 
wraz z lokalizacją rozdzielnic i trasami WLZ, lokalizacja przepustów kablowych, 
rur elektroinstalacyjnych, uszczelnień ppoż, kanałów elektroinstalacyjnych; 

 rzuty instalacji ochrony odgromowej wraz z detalami dotyczącymi rozwiązań; 
 rzuty oświetlenia zewnętrznego i wizualizację iluminacji obiektu; 
 rzuty instalacji zewnętrznych pokazujących zasilanie obiorów elektrycznych w 

terenie, lokalizację tras kablowych, kanalizacji kablowej wraz z rurami 
ochronnymi; 

 Instalacje niskoprądowe i teletechniczne w zakresie: 
 Instalacji systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego CCTV) 
 Instalacji nagłośnienia i DSO (o ile wymagane) 
 Instalacji systemu sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców  
 Instalacji SWNiKD (sygnalizacja włamania i napadu i kontroli dostępu)  
 Instalacji systemu sygnalizacji pożaru i sterowanie systemem oddymiania (o ile 

wymagane) 
 Instalacji okablowania strukturalnego 
 Instalacji do odbioru TV satelitarnej i naziemnej  
 Instalacji tras kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych 
 Instalacji multimedialnych tablic wyników (telebimów) i band reklamowych 
 Instalacji audiowizualna sal konferencyjnych 
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 Instalacji systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych 
 Instalacji urządzeń łączności dla potrzeb służb ochrony 
 Instalacji łączności telefonicznej 
 Instalacji systemu zarządzania budynkiem BMS wraz z programem nadrzędnym i z 

AKPiA 
 Instalacji monitorowania bezpieczeństwa konstrukcji oraz osiadania obiektu 

Projekty winny zawierać co najmniej:  
 opis ogólny rozwiązań instalacji niskoprądowych  
 rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego wraz z lokalizacją 

zasadniczych elementów wyposażenia instalacji teletechnicznych (w tym 
instalacji przeciwpożarowych), umożliwiających użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem; 

 rozmiar i ilość pomieszczeń technicznych, rozmiar i lokalizacja szachtów i 
głównych tras kablowych; 

 rzut zagospodarowania terenu uwzględniający sieci teletechniczne i lokalizację 
głównych urządzeń instalacji teletechnicznych; 

 schematy ideowe instalacji teletechnicznych, 
 opis proponowanych rozwiązań budowlanych, materiałów i wyrobów oraz ich 

zestawienia 
 wytyczne dla branż powiązanych 

 Technologia i wyposażenie sportowe - opis, rzuty, zestawienia, schematy 
 Technologia gastronomii – opis, rzuty, zestawienia, 
 Warunki ochrony przeciwpożarowej - opis, rzuty, schematy 
 Operat akustyczny –symulacje, opis, schematy, zestawienia 
 Projekt wnętrz - tylko dla wskazanych w dalszej części PFU pomieszczeń - skala 1: 50 - 

rzuty posadzki, sufitu, rozwinięcia wszystkich ścian, zestawienia, nietypowe detale, 
meble wbudowane - skala dostosowana do przedmiotu (rys. detalu) 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (należy przekazać Zamawiającemu do 
zaopiniowania łącznie z projektem wykonawczym) 

 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie 
 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy sporządzenia części dokumentacji z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem realizacji, w zakresie:  

− planu prowadzenia robót ziemnych,  
− planu zabezpieczenia wykopów, 
− planu odwodnienia, 
− projektu rozbiórek i wyburzeń, 
− projektu wzmocnienia gruntu, 
− projektu posadzki wraz z podbudową, 
− planu montażu konstrukcji, 
− projektu systemu asekuracji na dachu, 
− planu odśnieżania zadaszeń, 
− projektu monitoringu konstrukcji, 

oraz innych, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie projektowania lub realizacji. Wszystkie wyżej 
wymienione opracowania, których wykonanie możliwe jest z wyprzedzeniem, wymagać będą zaopiniowania 
przez autora projektu budowlanego branży konstrukcyjnej. 

1.1.4 Wybudowanie stadionu piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu 
Wykonawca zobligowany jest do wybudowania stadionu piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem 

terenu oraz infrastrukturą techniczną, według wyżej wymienionych projektów opracowanych przez 
Wykonawcę, zaakceptowanych przez Zamawiającego, w zakresie określonym przez te projekty i specyfikacje 
techniczne, a zgodnie z niniejszym PFU. 

Do przedmiotowego zadania należy również wykonanie dokumentacji powykonawczej, zawierającej 
m.in.: 

− instrukcję użytkowania,  
− instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 
− wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury,  
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− harmonogram obsługi serwisowej; 
Przedmiotem zamówienia jest również uruchomienie obiektu, które obejmuje przygotowanie do 

eksploatacji oraz rozruch inwestycji. 
W obowiązkach Wykonawcy jest również sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 

zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej/ych (prawomocnej/ych) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do 
użytkowania. 
1.2 Wymogi opracowania i wykonania przedmiotu zamówienia 

Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wybudowanie stadionu dla minimum 15004 
widzów, umożliwiając rozgrywanie meczów w ramach rozgrywek klubowych UEFA i PZPN zgodnie z 
obowiązującymi systemami licencyjnymi dla klubów ekstraklasy. Powinien on odpowiadać warunkom UEFA 
dla stadionów kategorii 3,z możliwością dostosowania do wyższej kategorii UEFA i uwzględniać wysokie 
walory architektoniczne, łączące wysoką jakość architektury z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do 
kosztów eksploatacji. 

Na stadionie należy uwzględnić możliwość organizowania różnych zawodów sportowych, koncertów 
muzycznych, widowisk okolicznościowych, historycznych, pokazów itp. oraz innych imprez o charakterze 
sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym, historycznym – należy między innymi przewidzieć system ochrony 
murawy umożliwiający przenoszenie obciążeń od ruchu pieszego oraz samochodów, a także rozprowadzenia 
pod nim kabli i przewodów elektrycznych i teletechnicznych. 

Wykonawca winien przewidzieć takie rozwiązania funkcjonalne i użytkowe pomieszczeń stadionu,  w 
przestrzeniach pod trybuną południową, zachodnią oraz północną, które zapewnią funkcjonowanie klubu 
piłkarskiego Wisła Płock S.A oraz inne funkcje np. komercyjne, podnoszące atrakcyjność i wizerunek obiektu.  

Ponadto należy uwzględnić pomieszczenia o funkcjach zgodnych z wytycznymi organizacji piłkarskich 
oraz wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi) i innymi 
wskazaniami Zamawiającego. 

Pod względem architektonicznym, infrastruktury oraz wyposażenia powinien być porównywalny z 
innymi referencyjnymi obiektami tego typu w Polsce, jako spełniający wymogi licencyjne dla klubów 
ekstraklasy na lata 2018-2019 i następne dla stadionu 3 kategorii, z możliwością dostosowania do wyższej 
UEFA. 

Wybudowanie obiektu wymaga opracowanie dokumentacji projektowej, która obliguje do wykonania 
szeregu prac przedprojektowych, pozostających w obowiązku Oferenta, do których zalicza się w 
szczególności: 

a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu prac projektowych oraz 
harmonogramu robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy (HRF) powinien 
przedstawiać kolejność realizacji wszystkich zadań Inwestycji, stanowić szczegółowy plan 
terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na 
projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych 
czynności ze szczególnym uwzględnieniem terminów prowadzenia meczy piłki nożnej zespołu 
Wisły Płock w ramach Rozgrywek Klubowych Ekstraklasy. Harmonogram rzeczowo finansowy 
musi być zgodny z pozycjami zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) tożsamego z tabelą 
elementów scalonych (TSC). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo 
finansowy nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, stanowiący 
harmonogram bazowy. 

b) Uzyskanie aktualizacji warunków technicznych przyłączenia do sieci w przypadku ich wygaśnięcia 
lub uzyskania nowych w przypadku zmiany parametrów/zapotrzebowania w media, 

c) Opracowania mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w zakresie niezbędnym 
do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, 
przyłączami oraz ewentualną przebudową sieci, o ile warunki techniczne będą tego wymagać, 

d) Aktualizacji lub wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno – 
inżynierskiej dla planowanych pali pod inwestycję w odniesieniu do dokumentacji badań podłoża 
gruntowego i projektu geotechnicznego dla zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji 
zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie dla III kategorii gruntów, o ile dokumentacja 
załączona do niniejszego PFU okaże się niewystarczająca. Wymogi opracowania i wykonania 
przedmiotu zamówienia -  aktualizacja  wymienionych dokumentów leżeć będzie w gestii 
Wykonawcy jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
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e) Uzyskanie warunków obsługi komunikacyjnej w przypadku przebudowy lub budowy nowych 
zjazdów i uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg i Pełnomocnikiem ds. Transportu Publicznego i 
Inżynierii Ruchu Drogowego 

f) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i wytycznych do projektowania od 
wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawców, w tym między innymi.: właściwego zarządcy 
drogi, rzeczoznawców pod względem bhp, ppoż., przepisów sanitarno - epidemiologicznych, a 
także uzgodnienia odnośnie przepisów PZPN, wytycznych Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej 

g) Wykonanie dokumentacji usunięcia naniesień roślinnych (drzew i krzewów) kolidujących z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz opracowania dokumentacji nasadzeń 
zastępczych jako rekompensatę za usuniętą roślinność wraz z zaopiniowaniem obydwu 
dokumentacji przez Ogrodnika Miasta Płocka.  

 Dodatkowo Wykonawca uzyska od Marszałka Województwa Mazowieckiego odpowiednią decyzję na 
usunięcie kolidujących z inwestycją naniesień roślinnych z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych. W 
dokumentacji nasadzeń zastępczych należy zwymiarować posadowienie roślinności celem jednoznacznego jej 
zlokalizowania w terenie. Nasadzenia zastępcze w pierwszej kolejności mają być realizowane na działkach: o 
nr ewid.  235/3 i  nr ewid. 235/1. Natomiast te, których nie uda się zlokalizować na w/w terenie należy 
nasadzić na innych terenach należących do Gminy Płock, wskazanych przez Zamawiającego. Wycinka i 
nasadzenia zastępcze – nie obejmują pozostałego zagospodarowania terenu zielenią. 

Koszt wykonania wyceny brakarskiej drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzewostanu 
kolidującego z planowaną inwestycją ponosi Zamawiający. Wykonawca natomiast uwzględnia w swoich 
kosztach wartość drewna opałowego według wyceny brakarskiej, którą poniesie na podstawie wystawionej 
przez Zamawiającego faktury po fizycznym wykonaniu wycinki przez Wykonawcę. Drewno stanie się 
własnością Wykonawcy. Faktura będzie płatna w ciągu 21 dni od daty jej wystawienia. Pozyskane drewno 
Wykonawca wykorzysta we własnym zakresie.   

Uwzględniając lokalizację zamierzenia inwestycyjnego „Modernizacja Stadionu im. Kazimierza 
Górskiego przy ul. Łukasiewicza" w bezpośrednim sąsiedztwie z Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym 
Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku na wypadek, gdyby wykonawca dokumentacji i później robót budowlanych 
uzasadnił konieczność wykonania prac badawczych lub prowadzenia robót budowlanych (np. konieczność 
poprowadzenia sieci, przyłączy) na skarpie Zespołu, a wiązałoby się to z wycinką drzew czy usunięciem 
nasadzeń roślinnych, to zgodnie z uchwałą nr 524/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017r. RADY MIASTA PŁOCKA 
należy uzgodnić dokumentację z organem ustanawiającym zespół (Radą Miasta Płocka), co następuje w 
formie uchwały, której projekt należy uzgodnić z Ogrodnikiem Miasta.  

Jednocześnie, w takim przypadku, wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiedniej 
procedury postępowania administracyjnego w zakresie uzyskania: 

a) decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w oparciu o opracowaną wcześniej kartę 
informacyjną oddziaływania na środowisko (ew. raport oddziaływania),co również leży w gestii 
wykonawcy; 

b) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
c) zgody na wycinkę lub przesadzenie drzew, poprzedzonej aktualizacją inwentaryzacji 

dendrologicznej oraz wykonaniem projektu zieleni i gospodarki zielenią, uwzględniającą przyszłe 
nasadzenia; 

Wykonawca, na etapie opracowywania projektu i realizacji umowy, ustali z Zamawiającym zakres i 
konieczność uzyskania przez Wykonawcę innych, niezbędnych uzgodnień, postanowień i decyzji 
administracyjnych, w tym m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa 
w art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz związanych z ochroną 
środowiska, w szczególności związanych z budową stadionu i przebudową układu drogowego, parkingami i 
zagospodarowaniem terenu wokół planowanego stadionu.  

Wykonawca zobowiązany jest zastosowania się do wszystkich przepisów prawa i norm obowiązujących 
w Polsce, także niewymienionych w programie funkcjonalno – użytkowym oraz do wytycznych federacji 
piłkarskich (UEFA, PZPN), o ile nie są one sprzeczne z przepisami polskiego prawa. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami przepisów a wytycznymi federacji sportowych, którego jedynym 
rozwiązaniem jest uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów budowlanych, Wykonawca uzyska je 
własnym staraniem. 

Każdy z etapów prac projektowych, zarówno Projektu Koncepcyjnego, jak Budowlanego i 
Wykonawczego wymaga bieżących uzgodnień z Zamawiającym, również w zakresie szaty graficznej. Na tej 
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podstawie oraz zgodnie z wymogami określonymi w mniejszym PFU, Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania i przekazania w wymaganej ilości egzemplarzy wydrukowanych i w formie elektronicznej 
edytowalnej (format .dwg, .doc, .xls), w tym również w formacie .pdf. Każdy z etapów projektowych 
wymaga pisemnego zatwierdzenia przed rozpoczęciem kolejnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi 
przez przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod względem bhp, ppoż., przepisów sanitarno – 
epidemiologicznych. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę 
oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu, o ile Zamawiającego nie zmieni tego warunku na etapie przetargu. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji warsztatowej, jako 
dokumentacji uzupełniającej i uszczegóławiającej projekt wykonawczy o informacje niezbędne do 
wytworzenia elementów w wytwórni np. prefabrykatów, konstrukcji stalowych zadaszenia, odpowiadającej 
przyjętej technologii wraz z wykrojem przekrycia i planem montażu, konstrukcji aluminiowej w wybranym 
systemie ślusarki, okładzin i wykończenia, obróbek elewacyjnych, wszelkiego typu mocowania, kotwienia 
itp., konstrukcji balustrad i barier wraz z obliczeniami i wszelkimi elementami uzupełniającymi oraz innymi, 
których potrzeba może wyniknąć w trakcie robót budowlanych. 

Dokumentacja warsztatowa winna być opracowana w oparciu o projekty wykonawcze, z 
wykorzystaniem operatów geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiarów, w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej i odpowiedzialnej realizacji inwestycji. Projekty winny być przygotowane przez projektantów 
posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, określone w przepisach Prawa Budowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, ochrony środowiska, warunkami technicznymi i innymi 
przepisami, w stopniu dokładności niezbędnym do potrzeb. 

Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji 
Projektanta (Architekta i/lub Konstruktora lub Projektanta branżowego) dla opracowanego projektu 
warsztatowego. 

Dokumentacja warsztatowa nie podlega zatwierdzeniu Zamawiającego przed wbudowaniem, co nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej opracowania w pełnej odpowiedzialności budowlanej. 

W przedmiocie inwestycji jest wykonanie projektów, uzgodnienia w sprawie ewentualnego przełożenia 
kolidujących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy, realizacja tych przekładek oraz 
wybudowanie obiektów zgodnie z projektami, opracowanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem.  

Ponadto dla przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować i wybudować wszystkie drogi zewnętrzne i 
wewnętrzne, place manewrowe i parkingi w granicach opracowania zadania, przyłącza wraz z niezbędnym 
zakresem przebudowy sieci, nawet jeśli wykraczają swoim zakresem poza dz. ew. nr 235/3. Warunki 
techniczne dla dostawy mediów, przebudowy sieci, w tym również zjazdów z drogi, Wykonawca winien 
uzyskać własnym staraniem, o ile załączone do PFU okażą się niewystarczające lub utracą ważność. 

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie może powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
hałasu określonego dla terenów chronionych akustycznie. 

Inwestycję należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także wiedzą 
techniczną i zasadami sztuki budowlanej, z poszanowaniem przepisów prawa ochrony środowiska, prawa 
zamówień publicznych, zatwierdzoną dokumentacją projektową, która winna być opracowana zgodnie z 
obowiązującymi ustawami normami i przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w wymaganej 
ilości egzemplarzy (w wersji edytowalnej oraz papierowej) i złożenia do urzędu w celu uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego sporządzi zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie 
ostatecznej/ych (prawomocnej/ych) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń 
wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania. 
1.3 Wymogi dotyczące nadzorów autorskich 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnienia przez Projektantów nadzoru autorskiego nad 
robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami 
Ustawy Prawo Budowlane oraz zapewnienia udziału branżystów w naradach koordynacyjnych w składzie 
wymaganym dla charakteru robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, a 
nadto, udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, uczestnictwa w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach 
instalacji, procedurach, rozruchu, na każde żądanie Zamawiającego z częstotliwością dostosowaną do 
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realnych potrzeb i problemów zgłaszanych przez Zamawiającego. Zakres czynności w ramach sprawowanego 
nadzoru autorskiego będzie obejmował także: 
- wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej oraz zawartych w niej 
rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 
- wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań 
przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, 
- wykonanie projektów zamiennych (po uzgodnieniu z Zamawiającym), których przedmiotem są istotne 
zmiany w stosunku do projektu budowlanego, będącego podstawą realizacji zadania inwestycyjnego, przy 
czym wykonanie takich projektów należy do obowiązków projektanta i wykonawcy, 
- opracowanie i weryfikacja powykonawczych projektów budowlanych wszystkich branż, pod kątem ich 
zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym oraz rozwiązaniami zamiennymi, 
- uczestniczenie w weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę robót i 
dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa higieniczne), 
- udzielanie Zamawiającemu wsparcia merytorycznego (w szczególności poprzez sporządzenie niezbędnej 
argumentacji) w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

Szczegółowy zakres i sposób sprawowania nadzoru autorskiego zostanie określony w umowie. 
1.4 Wymogi dotyczące odbioru dokumentacji projektowej 
 Miejscem przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o jej 
kompletności, jest siedziba Zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane. Przekazanie nastąpi w 
formie pisemnej. Złożenie dokumentacji w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem 
i dokonaniem przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej. 

Zamawiający zastrzega każdorazowo okres czternastu dni roboczych na dokonanie sprawdzenia, 
oceny poprawności i zgodności dokumentacji projektowej z PFU oraz zawartą umową. 
Każdorazowo przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości 
dokumentacji projektowej, a wszystkie jej wady i braki Wykonawca będzie usuwał w trakcie realizacji 
inwestycji z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, w tym też okresie będzie ją uzupełniał i 
modyfikował (w szczególności odnośnie stosowanych rozwiązań funkcjonalnych jak i stosowania 
materiałów). 

Zamawiający w terminie, czternastu dni roboczych liczonych od momentu złożenia dokumentacji 
przez Wykonawcę, może złożyć pisemne oświadczenie, iż przyjmuje dokumentację projektową (dokonuje 
jego odbioru) - oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu 
rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania umowy – i jednocześnie wezwie Wykonawcę do 
sporządzenia protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 

Zamawiający może także w terminie, czternastu dni roboczych liczonych od momentu złożenia 
dokumentacji przez Wykonawcę, zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie przekazanej 
dokumentacji projektowej, a Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze udzieli stosownych 
wyjaśnień. 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja projektowa została wykonana niezgodnie z 
postanowieniami PFU oraz zawartej umowy, wówczas odmówi przyjęcia dokumentacji do czasu usunięcia 
zgłoszonych zastrzeżeń (wad) - w takim przypadku za termin wykonania dokumentacji strony przyjmują 
termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację. 

Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni roboczych dokona zmian i uzupełnień w 
dokumentacji, którą po poprawieniu przekaże Zamawiającemu. Zamawiający w terminie siedmiu  7 dni 
roboczych liczonych od momentu złożenia poprawionej dokumentacji przez Wykonawcę, złoży pisemne 
oświadczenie, iż przyjmuje dokumentację projektową (dokonuje jej odbioru) - oświadczenie to nie wyklucza 
roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego 
wykonania umowy – i jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru końcowego 
dokumentacji projektowej. 

Szczegółowy zakres i sposób odbioru dokumentacji projektowej zostanie określony w umowie. 
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2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych. 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
Stadion powinien zostać zaprojektowany i wykonany na minimum 15004 widzów, umożliwiając 

rozgrywanie meczów w ramach rozgrywek klubowych UEFA i PZPN zgodnie z obowiązującymi systemami 
licencyjnymi dla klubów ekstraklasy. Powinien on odpowiadać warunkom określonym dla stadionów kategorii 
3,z możliwością dostosowania do wyższej kategorii UEFA 

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający rozgrywanie meczy piłkarskich w trakcie 
budowy zgodnie z terminarzem ligowym (przy udziale publiczności i możliwości przeprowadzenia transmisji 
telewizyjnych).  

Powyższe oznacza, że podczas robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności prawa budowlanego, 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie bezpieczeństwa: 
konstrukcji, pożarowego (Dz.U.2015 poz.1422 z późn. zm.) oraz imprez masowych (Dz.U.2017 poz.1160 z 
późn. zm.). Równocześnie należy zapewnić odpowiednie warunki stawiane obiektom stadionowym tej klasy, 
które określone są w  Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2018/2019 i następne (lub 
w wersji aktualnej na czas realizacji), w tym również dotyczące minimalnej pojemności stadionu (pkt 
7.3.I.08), uzgadniając z Zamawiającym każdorazowo ewentualne zmiany w uprzednio zatwierdzonym 
harmonogramie. 

Wymiary obiektu stadionu (trybuny i obiekty kubaturowe pod i nad nimi) nie powinny przekroczyć: 
długość 156 m,  szerokość 134 m, wysokość (najwyższy punkt zadaszenia) – max. 26 m. W zależności od 
przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania dopuszcza się nadwieszenie zadaszenia wykraczające poza obrys 
trybun i budynków nie więcej niż 5 m na stronę. 
Łączna liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych powinna wynosić nie mniej niż 300 (w tym 
min. 20 dla osób niepełnosprawnych), a dla autokarów - 20, w tym 2 dla autokarów zawodników. 

Wartości określone w niniejszym opracowaniu PFU są zalecane i należy je stosować jako minimalne 
(chyba, że określono inaczej), zarówno przy projektowaniu, jak i realizacji robót budowlanych przedmiotowej 
inwestycji. 

Pozostałe charakterystyczne parametry podano w dalszej części niniejszego PFU. 
2.2 Zakres robót budowlanych w odniesieniu do obiektów istniejących 
Istniejące obiekty na terenie stadionu przeznaczonego do zachowania to: 

− boisko główne o nawierzchni trawiastej z systemem nawadniania, odwadniania i podgrzewania do 
piłki nożnej o wymiarach 68 x 105m wraz z opaską wokół, 

− boisko treningowe z nawierzchnią naturalną od ul. Łukasiewicza posiada zgodnie z przeprowadzoną 
weryfikacją wymiar 98m x 58m. Wyposażone jest w system nawadniania, drenaż oraz podstawowe 
wyposażenie stacjonarne bramki o wymiarach 7,32X2,44. System nawadniania zasilany jest ze 
studni głębinowej. Za każdą z bramek usytuowane są piłkochwyty o wymiarach 30m x 6m. 

− boisko treningowe z nawierzchnią sztuczną posiada zgodnie z przeprowadzoną weryfikacją wymiar 
103m x 68m. Wyposażone jest w ogrodzenie zewnętrzne o wys. 6m, na które składa się 2 m panel 
oraz 4m piłkochwyt. Z uwagi na fakt, że boisko zgłoszone zostało do rozgrywek IV ligi oraz grup 
młodzieżowych posiada również stacjonarne bramki o wymiarach 7,32X2,44, dwa boksy dla 
zawodników rezerwowych z 13 miejscami siedzącymi, boisk dla opieki medycznej, podest o wys. 4m 
do prowadzenia relacji z rozgrywek, a także trybuny z 330 miejscami siedzącymi. Oba boiska są 
oświetlone z masztów ze sztucznym oświetleniem o śr. natężeniu ok. 130 lux. 

− boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią sztuczną o wym. 58m x 58m nie posiada wymiaru 
umożliwiającego rozgrywanie meczów ligowych. Boisko wykorzystywane jest przez grupy 
młodzieżowe do zajęć treningowych. Na podanym wymiarze zlokalizowane są dwa boiska orlikowe. 
Wyposażenie cztery bramki stacjonarne o wymiarach 5m x 2m oraz dwie bramki stacjonarne o 
wymiarach 7,32 x 2,44. Trybuny na konstrukcji metalowej z 150 miejscami siedzącymi. Boiska i 
trybuny oddzielone są od siebie siatką (piłkochwytem).  
Na okres jesienno/zimowy na obiekt rozkładana jest hala pneumatyczna, na którą składają się 
system powłok: powłoka nośna PCV 650 gr/m2, powłoka izolacyjna 200my, powłoka ochronna 
200my, sieć lin stalowych, elementy łączące. System grzewczo/nadmuchowy: piec główny 
grzewczo/nadmuchowy 558 kW (c.o.), zasilanie awaryjne, automatyka wietrzna i śniegowa.  Drzwi 
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główne obrotowe, jednoskrzydłowe drzwi awaryjne (2szt.), śluza transportowa. Wysokość hali 13,5 -
14,5 m. Hala wyposażona jest w oświetlenie wewnętrzne, na które składa się 49 lamp o mocy 400W, 
okablowanie, oświetlenie awaryjne. Średnie natężenie: 261 lux. W okresie letnim boisko oświetlone 
jest z czterech masztów oświetleniowych. Boisko posiada ogrodzenie zewnętrzne o wys. 6m, na 
które składa się 2 m panel oraz 4m piłkochwyt. 
Do boiska przynależny jest budynek socjalny, w którym znajdują się dwie szatnie z natryskami, 
siłownia oraz pomieszczenia magazynowe wraz z węzłem c.o. 
Wymiary budynku: powierzchnia zabudowy 240m2, kubatura 980m3, powierzchnia użytkowa 
191m2, wysokość 4,5m. Do budynku doprowadzona jest sieć c.o., elektryczna i wodnokanalizacyjna. 
Wymiary budynku magazynowego do przechowywania systemu powłok w okresie letnim: 
konstrukcja stalowa. Powierzchnia zabudowy 35 m2, kubatura 141m2, powierzchnia użytkowa 
34m2, wysokość 4m. 

− boisko treningowe z trawą naturalną przy hali Politechniki Warszawskiej posiada zgodnie z 
przeprowadzoną weryfikacją wymiar 95m x 50m. Wyposażenie podstawowe stanowią dwie bramki 
stacjonarne o wymiarach 7,32 x 2,44, dwa boksy dla zawodników rezerwowych z 13 miejscami 
siedzącymi, boisk dla opieki medycznej, a także trybuny z 60 miejscami siedzącymi. Dodatkowo 
system nawadniania, który zasilany jest z sieci miejskiej oraz drenaż. Za każdą z bramek usytuowane 
są piłkochwyty o wymiarach 30m x 6m. Boisko nie posiada sztucznego oświetlenia. 

− korty tenisowe wraz z zapleczem socjalnym, 
− studnia głębinowa poboru wód podziemnych zlokalizowana w północnej części stadionu; ze studni 

głębinowej zasilane jest podlewanie głównej płyty boiska oraz boiska od ul. Łukasiewicza. Takie 
rozwiązanie jest optymalne i należy je utrzymać zarówno na czas budowy, jak również jako 
docelowe zasilanie w wodę do podlewania boisk. Należy zachować wymagane przepisami strefy 
ochrony sanitarnej bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wód podziemnych (Prawo wodne Dz. U. 2017 
r. poz. 1566 z późn. zm) oraz wymogi określone w operacie wodno-prawnym z listopada 2017 r. i 
pozwoleniu wodno-prawnym na szczególne korzystanie z wód wydane przez Dyrektora Zarządu 
Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z dn 24.04.2018 r. 

− część uzbrojenia podziemnego niezbędnego (wraz z przepompownią) do prawidłowego 
funkcjonowania powyższych obiektów. Wykonawca na czas realizacji robót budowlanych związanych 
z budową stadionu ma obowiązek zabezpieczyć tymczasowo podziemną i naziemną infrastrukturę 
techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania obiektów nie podlegających rozbiórce. 
Wykonawca po wybudowaniu stadionu włączy infrastrukturę techniczną w/w do nowo wybudowanej 
infrastruktury technicznej na potrzeby stadionu. 
Nie przewiduje się obiektów do adaptacji/remontu. Boiska treningowe (wszystkie boiska i balon z 

szatniami) oraz korty tenisowe wraz z zapleczem socjalnym nie są objęte postępowaniem, ale muszą 
funkcjonować w trakcie i po zakończeniu budowy stadionu. W ramach PZT projektant/wykonawca przewidzi 
konieczność funkcjonowania tych obiektów w trakcie i po zakończeniu  budowy. 

Istniejące obiekty na terenie stadionu przeznaczone do czasowego utrzymania (w trakcie budowy), a 
docelowo do rozbiórki i następnie do przebudowy lub wykonania jako nowe, to: 

− obiekty związane z obsługą stadionu, w tym wymiennikowni, stacji transformatorowej,   
− droga dojazdowa przy północnej granicy 
− przepompownia ścieków w północnej części stadionu, przy boiskach treningowych 
− ogrodzenia wokół czterech boisk treningowych oraz kortów tenisowych (od strony północno - 

zachodniej) - należy przewidzieć nowe ogrodzenia w nawiązaniu do istniejącego nowego ogrodzenia 
panelowego wokół boiska typu orlik (hala pneumatyczna) oraz przylegającego do niego boiska o 
sztucznej nawierzchni, 
Istniejąca instalacja monitoringu wizyjnego CCTV, będąca własnością niezależnego operatora, 

wymagać będzie utrzymania podczas całego okresu prowadzenia robót budowlanych, gwarantując tym 
samym prawidłowe rozgrywanie meczy. Docelowa rozbiórka tego systemu wyłączona jest z zakresu 
Wykonawcy, który ma w obowiązkach zaprojektowanie i wykonanie docelowej instalacji.  
Istniejące obiekty na terenie stadionu przeznaczone do rozbiórki to: 

− tor wokół boiska do driftowania, w nawierzchni asfaltowej, o powierzchni ok. 4500m2 z 
utwardzeniem z kostki betonowej o powierzchni ok. 70m2 

− trybuny betonowe na nasypach ziemnych,  
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− nawierzchnie drogowe (na koronie stadionu asfaltowe), ciągi komunikacyjne piesze, głównie 
asfaltowe o łącznej powierzchni 4900m2 częściowo uzupełnianej kostką betonową, częściowo jako 
parking o łącznej powierzchni 890 m2 wg szczegółów w załączonej inwentaryzacji, 

− budynek administracyjny - budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o zróżnicowanej 
wysokości 7,45m- 8,95m. Powierzchnia zabudowy: 745,66 m2, kubatura: 3316 m3. Budynek 
wybudowany w technologii tradycyjnej, mieszanej, częściowo murowanej, częściowo żelbetowej, 
ściany jednowarstwowe, tynkowane obustronnie. Strop z płyt kanałowych, stropodach w konstrukcji 
stalowych wiązarów kratowych, kryty papą. Wyposażony jest w przyłącze c.o., elektryczne, 
kanalizacyjne, wodociągowe, odgromową. Z budynkiem połączony jest tunel łączący z trybuną 
zachodnią, o stropie w konstrukcji z płyt prefabrykowanych.  

− zadaszenie trybuny honorowej w konstrukcji drewna klejonego (wiązary, płatwie), stężenia stalowe 
prętowe, pokrycie z blachy fałdowej, wraz z budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym 
(tzw. radia i TV). Powierzchnia całkowita: 253,13m2, kubatura: 1800 m3. Budynek wybudowany w 
technologii tradycyjnej, mieszanej, częściowo murowanej, częściowo żelbetowej, częściowo stalowej 
oraz drewnianej (słupy i rygle podtrzymujące belki z drewna klejonego, an których oparty jest dach). 
Słupy posadowione na studniach betonowych. Ściany zewnętrzne z gazobetonu gr.24cm, 
dwuwarstwowe, ocieplane styropianem 12 cm, tynkowane obustronnie. Dach częściowo płyty 
dachowe warstwowe. Budynek wyposażony jest w instalację wody ciepłej i zimnej (w oparciu o 
podgrzewacze elektryczne) kanalizacji sanitarnej, c.o. elektryczne, oświetlenia i gniazd wtykowych 
oraz teletechniczną. 

− tunel w nasypie dla zawodników – w konstrukcji żelbetowej płyt prefabrykowanych (strop), opartych 
na żelbetowych murach oporowych w kształcie litery odwróconego „T” 

− budynki kas- trzy niewielkie, niepodpiwniczone budynki o powierzchni zabudowy 15,11m2, 12,25 m2, 
oraz 14,80 m2, wysokości ok. 2,50m i konstrukcji tradycyjnej. Ściany fundamentowe betonowe, 
ściany nadziemia murowane z cegły pełnej ocieplone styropianem i otynkowane tynkiem 
cienkowarstwowym. Konstrukcja stropodachu: płyta żelbetowa monolityczna gr. 8cm. Dach kryty 
papą; 

− budynek zaplecza podgrzewania murawy - niepodpiwniczony budynek, składający się z dwóch 
pomieszczeń oddzielonych ścianą pożarową, o powierzchni zabudowy 145,29m2, kubaturze680 m3, 
w konstrukcji lekkiej stalowej, 

− maszty oświetleniowe – szt. 4, stalowe, prefabrykowane, złożone z 5 elementów o zróżnicowanej 
średnicy. Wysokość części głównej masztu H=40m, korona masztu do mocowania oświetlenia 
6x6,20m z pomostem technicznym stalowy o długości 6,0m. Maszt mocowany do stopy 
fundamentowej żelbetowej o wymiarach 7,0x8,0m (część podziemna) i wysokości 1,0m; część 
nadziemna 6,0x6,0m o wysokości 1,80m.  
Wykonawca musi przewidzieć konieczność przeprowadzenia demontażu i zabezpieczenia masztów 
wraz z oprawami oświetleniowymi i osprzętem w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie 
zgodnie z przeznaczeniem oraz składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na 
odległość do 20km, 

− ogrodzenia: terenu, boisk, zewnętrzne wokół stadionu, bramy zewnętrzne i wewnętrzne o przęsłach 
ram w konstrukcji stalowej z siatki, mocowanych do słupków stalowych (szczegóły w załączonej 
inwentaryzacji) należy przewidzieć do usunięcia, 

− budynek socjalny – dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o wysokości 9,58 m. Powierzchnia 
zabudowy: 530 m2, kubatura: 3378 m3. Aktualnie budynek wykorzystywany jest dla potrzeb I 
zespołu oraz osób funkcyjnych podczas rozgrywanych meczów mistrzowskich. Znajdują się w nim 
między innymi: szatnie dla dwóch drużyn, magazyn sprzętu sportowego, pralnia i suszarnia, sauna, 
pomieszczenia dla sztabu szkoleniowego, sędziów meczowych, delegata i obserwatora, pokój 
kontroli antydopingowej, pokój lekarski, sala konferencyjna oraz siłownia. Wyposażony jest w 
przyłącze c.o., elektryczne, kanalizacyjne, wodociągowe, wentylację, klimatyzację oraz sieć 
wewnętrzną teletechniczną, 

− ekran LED wraz z konstrukcją wsporczą - Wykonawca musi przewidzieć konieczność 
przeprowadzenia demontażu i zabezpieczenia ekranu wraz z konstrukcją w sposób umożliwiający ich 
ponowne wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz składowanie w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego na odległość do 20km, 
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− maszty flagowe oraz słupy pod reklamy, kamery oraz stanowiska dla kamerzystów i platformy – z 
kształtowników stalowych wg szczegółów w załączonej inwentaryzacji, 

− budynek wymiennikowni wraz z garażami - Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, 
fundamenty betonowe, ściany murowane z gazobetonu, stropodach płaski kryty papą. Powierzchnia 
zabudowy: 192,91 m2, kubatura: 680 m3 

− budynek 5-cio segmentowy z abonencką trafostacją (w zależności od przyjętego przez Wykonawcę 
sposobu prowadzenia budowy i harmonogramu do rozbiórki natychmiastowej lub czasowego 
wykorzystania). Budynek jednokondygnacyjny, złożony z pięciu segmentów o zróżnicowanym 
poziomie posadzki, niepodpiwniczony o wysokości 3,65 m. Powierzchnia zabudowy: 625,63 m2, 
kubatura: 2160 m3. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, konstrukcja ścian 
fundamentowych betonowa, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane jednowarstwowe 
otynkowane obustronnie, dach płaski kryty papą. Wyposażony jest w instalacje c.o., elektryczne, 
kanalizacyjne, wodociągowe, odgromową. Materiały niebezpieczne: płyty eternitu falistego z 
azbestem ułożone na powierzchni ok 600m2nieużytkowane uzbrojenie podziemne, lekkie formy 
(wiaty), itp. z wyjątkiem obiektu oznaczonego na planszy nr 16, którego rozbiórka wyłączona jest z 
oferty Wykonawcy i wykonana zostanie przez najemcę w terminie zgodnym z harmonogramem 
robót, 
Wykonawca uwzględni w swojej ofercie odzysk materiałów. Postępowanie z odpadami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U.2018.poz.992). 
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów z robót 

rozbiórkowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca uwzględni w 
swojej ofercie odzysk materiałów. Cześć materiałów, surowców z rozbiórki i z odzysku (np. stal, materiały 
określone w zarządzeniu Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 22 czerwca 2011 r., 
także nie pochodzące z inwestycji drogowych) będzie stanowić własność Zamawiającego, a decyzja o 
dalszym wykorzystaniu będzie należała do Zmawiającego na etapie projektu rozbiórki oraz w razie 
wątpliwości do decyzji Inspektora Nadzoru na etapie prowadzenia prac rozbiórkowych. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia segregacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia, pozwalającą 
na oddanie ich do punktu skupu surowców wtórnych lub przekazanie ich do utylizacji w celu recyclingu przez 
wyspecjalizowane ośrodki przetwarzające tego typu odpady. Zastosowanie ma również Zarządzenie Nr 
581/11 wydane przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock w 
pasach drogowych ulic Miasta Płocka. 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek, który 
nie został uznany przez Zamawiającego za wartościowy i przekazany stanowić będzie odpad (Wykonawca we 
własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z 
rozbiórki i dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające przyjęcie każdego rozbieranego materiału 
do utylizacji). 

Do materiałów zawierających azbest postępować zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 2 
kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649. z późn. zm.). 

Schemat lokalizacji powyżej opisanych obiektów oraz uzbrojenia podziemnego stanowi załącznik nr 1.1 
i 1.2do PFU, inwentaryzacja istniejących budynków została dołączona do niniejszego PFU w formie 
załączników nr 1.1 pkt 1-5. 
 Teren inwestycji jest uzbrojony w następujące sieci i instalacje zasilania: wodociągową, energetyczną, 
oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczą, niskoprądową. Przez teren przebiega 
przewód średniego napięcia pomiędzy Orlen Areną i stadionem Wisły Płock - do trafostacji w budynku 5-
elementowym, będący własnością Energa Operator i zapewniający zasilanie w tzw. pierścieniu – instalację 
przeznacza się do zachowania. 

Obsługa komunikacyjna istniejącego stadionu odbywa się poprzez trzy zjazdy z ul. 7 czerwca 1991 i 
jeden z ul. Łukasiewicza, które przewidziane są do przebudowy lub przeniesienia, w zależności od przyjętych 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązań funkcjonalnych. Wymagane jest utrzymanie minimum 
trzech zjazdów i oparcia na nich planowanej obsługi komunikacyjnej. 
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2.3 Zakres robót budowlanych w odniesieniu do nowych obiektów i budowli  
Projektowany stadion piłkarski im. Kazimierza Górskiego należy zlokalizować na terenie istniejącego 

stadionu, w miejsce trybun ziemnych, wokół istniejącej płyty boiska do piłki nożnej o wymiarach 68 x 105m 
wraz z najbliższym, niezbędnym obrzeżem, którą należy pozostawić bez zmian. Wymogiem koniecznym jest 
takie zaprojektowanie obiektu, aby możliwe było zachowanie istniejącej płyty boiska wraz z istniejącym 
uzbrojeniem. 

Zaleca się wykorzystanie w projekcie różnicy poziomów istniejącego terenu wynoszącej pomiędzy 
zjazdem wschodnim z ul. 7 czerwca 1991 a płytą boiska ok. 3,7m. Różnice poziomów należy zaprojektować 
jako dostosowane dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające pokonywanie różnic terenu w sposób płynny.  

Przed stadionem należy przewidzieć bezpieczną przestrzeń, umożliwiającą gromadzenie się większej 
ilości widzów wychodzących ze stadionu. Przestrzeń ta planowana jest również do wykorzystania na inne 
imprezy plenerowe, które mogłyby być organizowane bez użytkowania zarówno obiektu stadionu, jak i hali. 

Dojście piesze do stadionu od strony ul. Łukasiewicza przez ul. 7 czerwca 1991. Projektowany 
przepływ ruchu pieszego należy projektować w sposób minimalizujący kontakt ruchu pieszego i kołowego. 

Wejścia na stadion i poszczególne sektory należy zaprojektować jako bezkolizyjne, zapewniając 
bezpośredni dostęp do trybun osobom z niepełnosprawnością ruchową.  

Wejście dla kibiców gości zaprojektować wydzielonym ciągiem pieszo-jednym od strony północnej 
stadionu. 

Należy przewidzieć niezależne i izolowane od kibiców, wejścia do szatni zawodników i sędziów, 
odrębne dla strefy VIP, mediów i dziennikarzy oraz do części administracyjnej, dostępne z poziomu 
parkingów, przynależnych poszczególnym grupom użytkowników obiektu. Należy zwrócić uwagę na 
ujednolicenie poziomów podstawowych ciągów funkcjonalnych użytkowników obiektu, w szczególności 
zawodnikom, gwarantując im bezkolizyjne korzystanie z obiektu w trakcie meczów, ale również w trakcie 
codziennych treningów. 

Dla nawierzchni na ciągach pieszych oraz pieszo-jezdnych w najbliższym otoczeniu stadionu,  
preferowane są rozwiązania z nawierzchni betonowych z wyznaczeniem ciągów niefazowanych dla osób 
niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach, o podbudowie o nośności 3,5 t; w częściach jezdnych 
jak dla dróg pożarowych oraz zgodnie Zarządzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 29/07/2011 
oraz Zarządzeniem Nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 04/07/2012. 
 Układ projektowanych dróg wewnętrznych wokół stadionu należy połączyć nie więcej niż dwoma 
zjazdami z ul 7 czerwca 1991 oraz trzeci zjazd od strony ul. Łukasiewicza (dla kibiców gości), w taki sposób, 
aby uniknąć mieszania się ruchu pojazdów zawodników, mediów, VIP i pozostałych gości. 
Nawierzchnia na ciągach komunikacji kołowej może być wykonana z nawierzchni betonowych lub asfaltu. 
 Zaprojektować parkingi dla samochodów: 

− wydzielony (w obszarze strzeżonym) parking dla samochodów osobowych: 
o gości honorowych w ilości min 150, w tym min. 3 miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych 
o dla mediów w ilości min. 50, w tym min. 2 dla osób niepełnosprawnych 
o 2 autokary dla zawodników, 

− parking ogólnodostępny: 
o dla min. 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 13 dla osób 

niepełnosprawnych 
o dla 8 autokarów 

− w wydzielonej części - parking dla kibiców drużyny gości: 10 miejsc dla autokarów oraz ok. 40 
miejsc dla samochodów osobowych, w tym min. 2 dla osób niepełnosprawnych  
Miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych należy zlokalizować w sposób 

zapewniający możliwe najkrótszą drogę dojścia do miejsc siedzących przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 

Wymagany jest plac postojowy dla wozów transmisyjnych (min. 1000m2) z przeznaczeniem na 2 
wozy łączności satelitarnej,  4 samochody techniczne, 2 busy oraz plac dla służb szybkiego reagowania, 
którego powierzchnia winna być uzgodniona z ww służbami (zaleca się min. 250 m²). 

W przypadku meczów z przewidywaną dużą liczbą kibiców istnieje możliwość wykorzystania 
dodatkowych miejsc parkingowych po drugiej stronie ul. 7 czerwca 1991, przy hali widowiskowo-sportowej 
Orlen Arena, zdolnej pomieścić 500 samochodów osobowych oraz 20 autokarów. 
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 Stadion należy otoczyć zewnętrznym systemowym ogrodzeniem panelowym na słupkach stalowych, 
mocowanych w blokach betonowych, wysokości 2,5m, bez możliwości wykonania podkopu i przedostania się 
osoby nieupoważnionej w sposób niekontrolowany. Dostęp do stadionu poprzez bramki obrotowe, 
przeznaczone do kontroli napływu widzów, współpracujące z systemami biletowymi i kontroli wejścia, 
umożliwiającymi weryfikację uprawnień do wejścia. Wejście odbywać się będzie przez bramki – kołowroty, 
które nie mogą pełnić funkcji ewakuacyjnych. 

Nowe ogrodzenia, których przebieg będzie wynikał z projektu zagospodarowania, w szczególności od 
strony północnej, gdzie przewidywana jest strefa dla kibiców gości, nie muszą zachowywać linii starego 
ogrodzenia, muszę jednak utworzyć teren wygrodzony od strony Jaru, od strony istniejących boisk oraz od 
strony wschodniej. Ogrodzenie wokół istniejącego od strony wschodniej boiska należy zintegrować z 
ogrodzeniem zewnętrznym terenu. Przebieg i lokalizacja nowych ogrodzeń do uzgodnienia z Zamawiającym 
na etapie projektu budowlanego zagospodarowania terenu oraz projektu drogowego. 

Należy zapewnić wjazd służb porządkowych oraz wozów bojowych na płytę boiska, co najmniej od 
strony zachodniej i północnej. Zaleca się zachowanie dotychczasowego układu 3 wjazdów. Bramy 
przejazdowe strzeżone, zintegrowane z ogrodzeniem i systemami kontroli. 

Ważnym elementem jest prawidłowe gospodarowanie istniejącym drzewostanem, zaleca się 
projektowanie parkingów na terenie pozbawionym zieleni wysokiej. Istniejącą zieleń wysoką wymagającą 
wycięcia lub przesadzenia, należy na etapie projektu budowlanego sprawdzić konieczność wycinki lub 
możliwość przesadzenia. W zakresie części projektowanej należy przewidzieć wykonania trawników i niskiej 
zieleni, a także uzupełnienia przesadzonymi drzewami lub nowo nasadzonymi. Wszelkie uzgodnienia, decyzje 
oraz koszty wynikające z powyższych prac leżą po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania wyceny brakarskiej 
drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją ponosi 
Zamawiający.  Wykonawca natomiast uwzględnia w swoich kosztach wartość drewna opałowego według 
wyceny brakarskiej, którą poniesie na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury po fizycznym 
wykonaniu wycinki przez Wykonawcę. Drewno stanie się własnością Wykonawcy, a pozyskane drewno 
Wykonawca wykorzysta we własnym zakresie. 

W przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym obiektem, wszelkie przełożenia sieci, przebudowy 
istniejących przyłączy czy linii zasilających – wodociągu, kanalizacji, kabli energetycznych - wymagają 
uzyskania u odpowiedniego gestora warunków technicznych, opracowania dokumentacji projektowej i 
uzyskania stosownych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót. Powyższe leży w gestii Wykonawcy, 
jak również wykonanie robót w oparciu o uzgodnioną dokumentację. 

2.3.1 Zestawienie powierzchni 
Poniższe wartości określone są w przybliżeniu i mogą służyć jako pomocne w określeniu zakresu zamówienia. 
Szczegółowe wartości określone będą przez Wykonawcę w projekcie budowlanym i wykonawczym.  

Powierzchnia działek nr ew 235/1,235/2,235/3 99 123 m2 
Powierzchnia netto  22 600 m2  
 w tym: pomieszczeń 8 200 m2 
 powierzchni niezamkniętych 4 400 m2 
 widowni 10 000 m2 
Teren utwardzony 28 000 m2  
Tereny zielone wraz z boiskami 60 000 m2  
Ilość miejsc postojowych 300 
 w tym dla osób niepełnosprawnych 20 
Ilość miejsc postojowych dla autobusów 20  
Ilość miejsc dla rowerów 100  

2.4 Projektowana  infrastruktura techniczna - zakres robót budowlanych 
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiekt należy wyposażyć w niezbędne systemy instalacyjne: 

a) Instalacje i sieci wodne i kanalizacyjne wraz z istniejącą i docelowo pozostawioną do dalszego 
użytkowania studnią głębinową (w części północnej), z której pobierana jest woda do podlewania 
boisk trawiastych (pozwolenie wodno-prawne z dn. 24.04.2018r ważne do 14.04.2038r wydane przez 
Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 
decyzja WA.ZUZ.7.421.32.5.2018.KK zał. nr 1.7 ). 

b) Instalacje przeciwpożarowe wraz ze zbiornikiem przeciwpożarowym (o ile hydranty zewnętrzne nie 
zapewnią odpowiedniej ilości wody do gaszenia pożaru) 

c) Instalacje i sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganą retencją w postaci zbiorników opadowych, 
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d) Instalacje i sieci ogrzewcze  
e) Instalacje i sieci elektryczne i teletechniczne oraz niskoprądowe 
f) Instalacje i sieci oświetlenia terenu, zasilania obiektów i urządzeń w terenie 
g) Instalacje wentylacji i klimatyzacji  

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 Teren, na którym ma być realizowana inwestycja jest terenem istniejącego stadionu i obejmuje działki 
o numerze ewidencyjnym 235/1, 235/2 i 235/3 o powierzchni około 98 985 m². 

Rejon ul. Łukasiewicza i ul. 7 Czerwca 1991 w Płocku to miejsce usytuowania obiektów sportowych. 
Po przeciwnej stronie ul. 7 Czerwca 1991 znajduje się hala sportowa Orlen Arena dla  około 5 500 widzów 
oraz parking dwupoziomowy zawierający 506 miejsc parkingowych. 

Teren zajmowany przez stadion opada w kierunku północno-zachodnim. Różnica poziomów 
pomiędzy wschodnim zjazdem z ul. 7 czerwca 1991 a poziomem wejścia do istniejącego budynku głównego 
stadionu znajdującego się w zachodniej części terenu wynosi około 5,7 m, pomiędzy wspomnianym zjazdem 
a poziomem płyty boiska - około 3,7m. 

W części zachodniej terenu, od strony ul. 7 czerwca 1991, a szczególnie w części północnej na 
skarpie cieku wodnego, wzdłuż którego przebiega granica, rosną duże grupy drzew liściastych będące 
częścią Zespołu przyrodniczo-krajobrazowym Jaru Brzeźnicy. 
 Obszar wyznaczony dla przedmiotowej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się on w rejonie objętym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Płock. Planowane zamierzenie należy zaprojektować i zrealizować 
zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w Decyzji o Ustaleniu Inwestycji Celu Publicznego oraz Decyzji o 
Uwarunkowaniach Środowiskowych, o których ustalenie wystąpił Zamawiający. 
Część obiektów na terenie działki będzie musiała być użytkowana w czasie budowy:  

− boisko główne o nawierzchni trawiastej z systemem nawadniania, odwadniania i podgrzewania do 
piłki nożnej o wymiarach 68 x 105m,  

− boiska treningowe trawiaste (2 szt.) i ze sztucznej trawy (1szt.)  w części wschodniej i zachodniej 
działki,  

− boisko ze sztucznej trawy – 1 szt. (pod balonem wraz z zapleczem techniczno-szatniowym i z 
powiązanym terenem utwardzonym), 

− korty tenisowe wraz z zapleczem socjalnym,  
− część uzbrojenia podziemnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania powyższych obiektów, 

w tym m.in. przepompownia ścieków, zlokalizowana w północnej części działki.  
Wykonawca na czas realizacji robót budowlanych związanych z budową stadionu ma obowiązek zabezpieczyć 
tymczasowo podziemną i naziemną infrastrukturę techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania 
obiektów nie podlegających rozbiórce. 
3.1 Warunki geotechniczne 
Zgodnie rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowany obiekt, 
w powiązaniu z budową podłoża gruntowego i warunkami realizacji inwestycji, zalicza się do trzeciej 
kategorii geotechnicznej. Z przeprowadzonych badań geotechnicznych oraz opracowaną dokumentacją 
geotechniczno – inżynierską na terenie stadionu występują utwory trzeciorzędowe plioceńskie oraz 
czwartorzędowe plejstoceńskie i holoceńskie.   

3.1.1 Posadowienie konstrukcji nośnej 
Główne elementy konstrukcji nośnej obiektu stanowić mają szeregi słupów, posadowione na 

żelbetowych stopach fundamentowych, częściowo na żelbetowej płycie fundamentowej. Stopy oraz płytę 
fundamentową przewiduje się posadowić pośrednio - na palach (np. CFA). 

Na etapie projektowania należy uwzględnić obszary występowania słabonośnych gruntów warstwy II, 
IIIa, IIIb, które stanowią zazwyczaj grunty spoiste w stanie plastycznym zalegające bezpośrednio w 
poziomie posadowienia lub na niewielkiej głębokości względem poziomu istniejącego boiska. W rejonie 
występowania tych gruntów stopy oraz płytę fundamentową przewiduje się posadowić pośrednio - na palach 
(np. CFA) lub kolumnach DSM lub rozwiązaniu równoważnym, którego dobór powinien być przedmiotem 
Projektu Budowlanego. 

Biorąc pod uwagę udokumentowaną budowę podłoża gruntowego, wskazane jest wprowadzenie pali 
lub kolumn do warstw geotechnicznych IIIe oraz IIIf (Gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe i gliny 
zwięzłe, gliny pylaste, z przewarstwieniami   i laminami piasków drobnych, lokalnie średnich oraz pyłu).  



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

58

3.1.2 Posadowienie pozostałych konstrukcji z wykorzystaniem nasypów 
Posadowienie trybuny wschodniej, jako planowane z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego 

nasypu, zbudowanego z gruntów spoistych, w których składzie dominuje glina piaszczysta i glina, 
uzupełniana przez piasek gliniasty i pył piaszczysty, gruz, humus i nieliczne szczątki roślinne, co klasyfikuje 
grunt jako pył piaszczysty jest możliwe dla konstrukcji nie wywierających na podłoże dużych, 
skoncentrowanych nacisków. Przed posadawianiem fundamentów mocno obciążonych należy poddać nasypy 
dodatkowym badaniom geotechnicznym, indywidualnie dla każdego fundamentu. Należy przy tym pamiętać, 
że grunty w nasypach mają własności wysadzinowe i są wrażliwe na dodatkowe zawilgocenie, powodujące 
ich uplastycznienie i obniżenie wytrzymałości. 

Grunt pozyskany z rozbiórki nasypów można wykorzystać do kształtowania powierzchni terenów 
zielonych i podobnych celów. 

3.1.3 Warunki wodne 
Dla projektowania i realizacji inwestycji zasadnicze znaczenie ma woda podziemna pierwszego 

(górnego) poziomu wodonośnego. Występuje ona w drobno frakcyjnych piaskach wodnolodowcowych, 
leżących na glinach zwałowych, w dolnych partiach nasypów piaszczystych (przewarstwienia) oraz w 
piaszczystych przewarstwieniach i laminach śródglinowych. Grunty te gromadzą one wodę o zwierciadle 
swobodnym, lokalnie lekko napiętym. W okresie wykonywanych badań geologicznych i geotechnicznych 
(listopad 2016 r. oraz marzec-kwiecień 2018 r.) zwierciadło piezometryczne wody pierwszego poziomu 
stabilizowało się na głębokości (w zależności od lokalizacji otworu) od 0,18 do 8,40 m ppt., w przedziale 
rzędnych 94,31-78,20 m npm. 

Zwierciadło wody górnego poziomu wodonośnego podlega wahaniom sezonowym. Stan 
dokumentowany należy uznać za zbliżony do średniego wieloletniego. Stany wysokie, które występować 
będą w obszarze inwestycji po okresach długotrwałych opadów atmosferycznych i po obfitych wiosennych 
roztopach mogą być wyższe od udokumentowanego o 0,3-0,4 m. 

W przypadku prowadzenia prac fundamentowych w rejonie występowania wód górnego poziomu 
wodonośnego, pochodzącego głównie z opadów, należy przewidzieć powierzchniowe odwodnienie wykopu 
za pomocą rząpi odwadniających i studni chłonnych lub inne rozwiązanie równoważne, dobrane na etapie 
projektowym, w którym to wykonawca na własną odpowiedzialność wykona projekt odwodnienia wykopów, 
w przypadku potrzeby wykona operat wodnoprawny i uzyska stosowne pozwolenia. 

3.1.4 Agresywność korozyjna wody gruntowej: 
Na podstawie wykonanych badań, środowisko podziemne oddziaływujące na konstrukcje z betonu i żelbetu, 
posadowione poniżej zwierciadła wody gruntowej i w strefie jej podsiąkania, na podstawie normy PN-EN 
206-1:2003 określa się jako chemicznie nieagresywne – wszystkie wartości oznaczonych parametrów są 
poniżej wartości dopuszczalnej dla klasy XA1. 

3.1.5 Stateczność zbocza skarp 
Z przeprowadzonych obliczeń geotechnicznych, wynika, że skarpy i zbocza dolin są stateczne (w dwóch 
wyinterpretowanych przekrojach).  

3.1.6 Monitoring wykonawczy i powykonawczy 
Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod stałym nadzorem geologicznym             

i geotechnicznym. Podczas realizacji obiektu oraz w okresie gwarancji należy zapewnić monitorowanie w 
zakresie osiadań i stabilności konstrukcji, co pozostaje w obowiązkach Wykonawcy. 
3.2 Warunki techniczne 

Inwestycja jest włączona w sieć wodną i kanalizacyjną, posiada własne przyłącze energetyczne oraz 
cieplne, ze względu na zmianę parametrów użytkowych, zmianie ulegną również przyłącza, które należy 
zaprojektować i wykonać na warunkach określonych przez dostawców mediów, a stanowiących załączniki do 
niniejszego PFU. Wykonawca winien uzyskać odpowiednie warunki techniczne dla dostawy, przebudowy lub 
budowy nowych przyłączy w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym obiektem lub w przypadku 
utraty ważności dotychczasowych. Na podstawie uzyskanych warunków Wykonawca zobowiązany jest 
opracować odpowiednią dokumentację projektową, uzyskać stosowne dokumenty zezwalające na 
rozpoczęcie prac i wykonać przewidziane projektem roboty budowlane. 
3.3 Strefa ochronna studni głębinowej 

Znajdujące się na terenie stadionu ujęcie wód podziemnych (jeden otwór) wykorzystywane na 
potrzeby podlewania boiska głównego i boiska bocznego, przewidziane jest do adaptacji. Realizując 
inwestycję należy uwzględnić wymogi stawiane przez przepisy takim obiektom, w tym przede wszystkim 
projektując i wykonując zagospodarowanie terenu z zachowaniem ustalonej strefy ochronnej bezpośredniej, 
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jak również pośredniej wokół budowli i urządzeń służących do poboru wody. Studnię należy traktować 
łącznie z przyległym terenem, w wymaganym przepisami promieniu, z uwzględnieniem zakazów oraz 
nakazów, określonych Prawem wodnym (Dz. U. 2017 r poz. 1566 z późn. zm).  

Nie dopuszcza się ograniczania terenu strefy jedynie do samej studni.  
3.4 Strefa ochrony przyrody 

Znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu stadionu rzeka Brzeźnica wraz z Jarem rzeki (dz. 
ew. nr 206 i 228/1) stanowią Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy. Wąwóz o głębokości ok.30m, jako 
naturalne ukształtowanie granicy obszarów zabudowań i zielonych, rolniczych posiada bogatą szatę 
roślinności oraz ostoję drobnej fauny. Zgodnie z przeprowadzoną 2017 r. inwentaryzacją i rozpoznaniem 
stanu przyrody wyróżniono tu siedliska rzadkich ptaków (m.in. czapla siwa, jastrząb, myszołów, zimorodek, 
gąsiorek i wiele innych gatunków), łącznie ponad 60 gatunków ptaków oraz szereg płazów i drobnych 
ssaków. Jar rzeki Brzeźnicy pozostanie jednak bez ingerencji i planowana inwestycja nie będzie miała 
wpływu za jakiekolwiek przekształcenie szaty roślinnej i zwierzęcej tego obszaru (oddziaływanie 
przedsięwzięcia ograniczy się do działki głównej 235/3). Teren stadionu objęty opracowaniem i przewidziany 
do realizacji uznawany jest za przeciętny przyrodniczo pod względem florystycznym i faunistycznym. 

Pozostałe uwarunkowania wynikają z dokumentów, zawartych w części informacyjnej PFU, w tym m.in. 
z inwentaryzacji dendrologicznej, które przedstawiono poniżej. 

Teren graniczy od strony północnej i północno-zachodniej z Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru 
Rzeki Brzeźnicy. Naturalne zadrzewienia i zakrzewienia częściowo przerastają ogrodzenie. Za koroną wału w 
części północnej są samosiewy naturalnej roślinności na dużej powierzchni(wg inwentaryzacji nr 820). Teren 
w obniżeniu zarasta bez czarny. Skarpa poniżej asfaltu wokół stadionu jest pokryta podrostem klonu, głogu, 
gruszy. 

Nasadzenia drzew są mieszane, zgodnie z inwentaryzacją jest prawie po równo drzew iglastych i 
liściastych. Dominują nasadzenia ozdobne, a szczególnie wśród drzew iglastych żywopłotowe nasadzenia 
żywotników (żywotnik zachodni, żywotnik olbrzymi łącznie stanowią ok 30 % wszystkich drzew). Z kolei 
wśród drzew liściastych przeważa klon pospolity (ok.22 % wszystkich drzew), kolejny klon - jawor stanowi 
ok 9% drzewostanu. 

Wśród drzew iglastych kolejnym są świerki (świerk pospolity i świerk kłujący), które stanowią ok 11% 
nasadzeń, modrzew 6% (modrzew europejski i modrzew japoński) oraz cisy (5%) i po kilka sztuk - daglezji i 
jałowca. 

Drzewa liściaste są bardziej różnicowane gatunkowo - poza klonami to również dąb czerwony (ok6%) 
oraz mniejszy procent (wymienione wg ilości) klon jesionolistny, wierzba, topola, jabłonie,  orzech włoski, 
olsza, lipa, grusze i bez czarny. 

Istniejące nasadzenia są podporządkowane wykorzystaniu terenu na cele sportowe. Żywopłotowe 
nasadzenia z żywotników wydzielają boisko. Wzdłuż ulicy Łukasiewicza oraz ulicy 7 czerwca 1991 są 
szpalerowe nasadzenia klonu pospolitego z dużą ilością samosiewów oraz domieszką jawora. Główne 
nasadzenie ozdobne zlokalizowane wokół budynków; posadzono głownie świerki. 

Zadrzewienie przerastające ogrodzenie wymaga kontroli i cięcia tak, aby było możliwe użytkowanie 
terenu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Istniejące zadrzewienia, które pozostaną wymagają prac pielęgnacyjnych, usunięcia martwych 
konarów oraz oczyszczenia terenu zbędnych samosiewów. Drzewa martwe i nierokujące należy usunąć.  

W związku z przebudowa stadionu i koniecznością usunięcia części nasadzeń proponuje się, aby nowe 
zadrzewienie w jak największym stopniu uwzględniało gatunki rodzime. 

Dokumentacja powinna być zaprojektowana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej szaty 
roślinnej, a przede wszystkim wartościowego drzewostanu w taki sposób, aby służył on - przy zapewnieniu 
mu właściwych warunków do wzrostu i rozwoju – jako gotowy element zielonej oprawy terenu.  

Zamawiający wykonał inwentaryzację dendrologiczną na terenie całego stadionu –załącznik nr 1.4 pkt 1 
Uwzględniając lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie z Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym Jaru 

Rzeki Brzeźnicy w Płocku na wypadek, gdyby wykonawca dokumentacji i później robót budowlanych 
uzasadnił konieczność wykonania prac badawczych lub prowadzenia robót budowlanych (np. konieczność 
poprowadzenia sieci, przyłączy) na skarpie Zespołu, a wiązałoby się to z wycinką drzew czy usunięciem 
nasadzeń roślinnych należy stosować się do zapisów uchwały nr 524/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017r. Rady 
Miasta Płocka, uzgadniając projekt wycinki i nasadzeń zastępczych z Ogrodnikiem Miasta. 

Działka, na której projektowana jest inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, 
nie też jest położona w granicach terenu górniczego. 
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4 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Obiekt powinien być tak zaprojektowany pod względem funkcjonalnym i użytkowym tak, aby 

zapewniał bezpieczeństwo, prawidłową widoczność oraz odpowiedni komfort dla wszystkich użytkowników 
obiektu podczas imprez organizowanych na stadionie. W fazie projektowej, jak również w fazie budowy 
obiektu, nie dopuszcza się wprowadzenia oszczędności, które mogłyby obniżyć poziom bezpieczeństwa 
poniżej określonych wymagań. 

Projekt powinien być opracowany w taki sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie 
stadionu na otoczenie i na środowisko przyrodnicze, co obowiązuje również podczas realizacji robót 
budowlanych. 

Dotyczy to również uzyskania korzystnego wskaźnika efektywności energetycznej, którego osiągnięcie 
wymagane jest dyrektywą unijną o efektywności energetycznej do roku 2030 oszczędności energii zużywanej 
przez projektowany zespół stadionu im. Kazimierza Górskiego. W tym zakresie oszczędności musi się 
zawrzeć wypracowanie potrzebnej wielkości efektu użytkowego, rozumianego jako wytworzony przy udziale 
dostarczonej energii komfort cieplny, oświetleniowy jak i praca mechaniczna i produkty wykonane przy jej 
udziale.  

Na potrzebę uzyskania podstawowej oszczędności i efektywności wykorzystania energii przez 
projektowany stadion, Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań projektowych i 
materiałowych ścian, zadaszenia i tarasów ograniczających stratę ciepła przez elewację budynku do 
otoczenia.  

Murawa płyty głównej boiska musi być doświetlana światłem słonecznym w stopniu wykluczającym 
konieczność stosowania sztucznego oświetlenia dedykowanego dla potrzeb utrzymania żywej murawy. 
Projektowana przestrzeń magazynowa środków pielęgnacji i ochrony murawy płyty głównej musi być 
dostosowana do składowania nawozów organicznych. Instalacja podgrzewu murawy musi umożliwić 
optymalizację jej funkcjonowania poprzez system zarządzania budynkiem BMS, pozwalając na podgrzew 
indywidualnych obszarów murawy w których doszło do obniżenia temperatury poniżej wartości optymalnej 
dla tworzącego murawę płyty boiska gatunku trawy. Instalacja podgrzewu wody przed jej wprowadzeniem 
do systemu podgrzewu murawy musi współdziałać z systemem centralnego ogrzewania w celu ograniczenia 
strat energii oraz dopuszczać optymalizację tego współdziałania przy udziale systemu zarządzania budynkiem 
BMS.  
 Składające się na instalację HVAC sieci centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia 
muszą współdziałać z systemem zarządzania budynkiem BMS i umożliwiać indywidualne oraz 
zaprogramowane optymalizowanie zużycia energii cieplnej i elektrycznej wobec panujących w budynku 
warunków bytowych. 
 Jako źródło światła sztucznego na obszarze stadionu dopuszcza się tylko oświetlenie LED. Odnosi się 
to zarówno do oświetlenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, jak i oświetlenia nocnego płyty 
boiska oraz trybun. W technologii LED muszą być wykonane ekrany przeznaczone na transmisję obrazu na 
trybuny stadionu. System oświetlenia stadionu oraz ekranów LED musi pozwalać na ich obsługę przez 
system zarządzania budynkiem BMS w celu indywidualnego i zaprogramowanego wyłączania oświetlenia w 
strefach i pomieszczeniach nie będących w użyciu.  
 System zarządzania budynkiem BMS musi pozwalać na programowaną oraz ustawianą indywidualnie 
optymalizację zużycia energii w poszczególnych systemach składających się na zespół stadionu. System BMS 
musi być scentralizowany w stopniu pozwalającym na zarządzanie instalacjami budynku poprzez jedną sieć 
dostępną zarówno bezpośrednio z centrum dowodzenia jak i zdalnie poprzez komputery personelu 
obsługującego stadion. 

Wykonawca i Projektant stadionu ma obowiązek zastosowania takich rozwiązań projektowych, by w 
okresie obejmującej projektowany stadion gwarancji była możliwość podjęcia modernizacji zwiększającej 
efektywność zużycia  energii lub zmniejszającej zapotrzebowanie stadionu na energię w porównaniu ze 
stanem obiektu po jego wybudowaniu i oddaniu do użytku. 

Wymogi określone w niniejszym PFU zostały określone przez Zamawiającego jako obowiązujące dla 
Wykonawcy i należy je spełnić zarówno przy projektowaniu jak i budowie obiektu. W przypadku zmiany 
przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostosować obiekt do aktualnie obowiązujących wymogów w 
sposób umożliwiający bezproblemowe oddanie obiektu do użytkowania oraz rozgrywanie zawodów. 

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe wskazane w PFU zostały określone na podstawie 
obowiązujących przepisów, norm oraz wytycznych sportowych (PZPN, UEFA) i są zgodne z Polską Normą PN-
ISO 9836:2015-12 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych             
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i kubaturowych”. Zamawiający dopuszcza przekroczenie powierzchni i kubatur maksymalnie o 10%,             
z zastrzeżeniem zachowania wartości nie mniejszych niż wskazane w wytycznych szczegółowych. 

W zależności od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i geometrii stadionu skutkujących 
pozostawieniem niewykorzystanej powierzchni dopuszcza się rozszerzeniem programu o dodatkowe funkcje, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Nie mogą pozostać puste przestrzenie, niezagospodarowane żadną funkcją. 

 
4.1  Stadion z trybunami 

Podstawowym wymogiem przy projektowaniu obiektu stadionu i zagospodarowania terenu, jak             
i późniejszej jego realizacji, musi być bezpieczeństwo użytkowania widzów oraz zapewnienie komfortowych 
warunków dla widowisk sportowych i imprez masowych na nim organizowanych. 

Wymaga się zaprojektowania i wybudowania nowoczesnego stadionu piłkarskiego spełniającego 
warunki określone w przepisach sportowych UEFA i PZPN dla obiektu 3 kategorii o pojemności min. 15 004 
miejsc siedzących, włączając w to widzów wszystkich sektorów, sektora VIP, w tym również gości z lóż, 
przedstawicieli federacji oraz widzów niepełnosprawnych. Do pojemności stadionu nie wlicza się miejsc 
przeznaczonych dla przedstawicieli mediów, organizatora oraz uczestników zawodów. 

Obiekt należy zaplanować jako domknięty z 4 stron trybunami, usytuowanymi wokół istniejącej płyty 
boiska, zachowując dotychczasowe rzędne wysokościowe pola boiska (92.00 n n.p.m.) bez wprowadzania 
jakichkolwiek zmian zarówno w istniejącej infrastrukturze pola boiska (podgrzewanie, nawadnianie i drenaż), 
jaki nawierzchni murawy.  

Zamawiający przewiduje jedno postępowanie przetargowe z harmonogramem realizacji całości 
zadania w taki sposób, który będzie umożliwiał rozgrywanie meczów piłkarskich zgodnie z terminarzem 
ligowym w trakcie procesu budowy (przy udziale publiczności i możliwości przeprowadzenia transmisji 
telewizyjnych). 

Wykonawca zobowiązany jest tak planować i realizować roboty by możliwe było uzyskanie przez Klub 
wszelkich niezbędnych zezwoleń, licencji i innych dokumentów dopuszczających stadion, jako cały obiekt do 
rozgrywek piłkarskich wg odpowiednich regulacji federacji piłkarskich zgodnie z przyjętym harmonogramem 
wykonywania robót budowlanych (dopuszczenie do rozgrywek PZPN i ekstraklasy stadionu w budowie. 

Powyższe oznacza, że podczas robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności prawa budowlanego, 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie bezpieczeństwa: 
konstrukcji, pożarowego (Dz.U.2015 poz.1422 z późn. zm.) oraz imprez masowych (Dz.U.2017 poz.1160 z 
późn. zm.). Równocześnie należy zapewnić odpowiednie warunki stawiane obiektom stadionowym tej klasy, 
które określone są w  Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2018/2019 i następne (lub 
w wersji aktualnej na czas realizacji), w tym również dotyczące minimalnej pojemności stadionu (pkt 
7.3.I.08), uzgadniając z Zamawiającym każdorazowo ewentualne zmiany w uprzednio zatwierdzonym 
harmonogramie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramów prac projektowych i wykonywania 
robót budowlanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy do akceptacji 
Zamawiającego. 

Proponuje się realizowanie zadaszonych trybun stadionu jako nieogrzewanych budowli, z zachowaniem 
następującego nazewnictwa:  

− Trybuna północna 
− Trybuna wschodnia 
− Trybuna południowa 
− Trybuna zachodnia – główna, która powinna stanowić dodatkowo kubaturowy kompleks obiektów: 

trybuny z budynkiem wielofunkcyjnym, użytkowanym całorocznie i wyposażonym w nowoczesne 
instalacje.  

4.1.1 Widownia 
Widownię stadionu należy zaprojektować w konstrukcji żelbetowej w kształcie prostokątnej niecki z 

domkniętymi narożnikami. Niecka stadionu powinna zostać zaprojektowana najbliżej płyty boiska, jak tylko 
pozwalają na to przepisy sportowe dla 3 kategorii stadionowej i realizacja inwestycji zgodnie z założeniami 
Zamawiającego, która nie może być jednak większa niż 125mx85m.Krzywa nachylenia trybun nie może 
przekraczać 34o i winna umożliwiać uzyskanie optymalnej przewyżki nad poprzedzającym rzędem nie 
mniejszej niż 9 cm, z zastrzeżeniem zachowania w przedziale 12-15cm w sektorze VIP i mediów. Geometria 
widowni powinna gwarantować widzom bardzo dobrą widoczność w trakcie widowiska sportowego, w tym 
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celu należy lokalizować wszystkie miejsca siedzące na stadionie w odległości nie większej niż 90m od punktu 
środkowego boiska. Widownię należy w całości zadaszyć, a konstrukcja przekrycia ma zapewnić możliwość 
instalowania (podwieszenia) konstrukcji wsporczych dla systemów nagłośniania, oświetlenia i efektów 
specjalnych oraz odpowiednich pomostów technicznych. 

Geometrię trybun (szerokość przejść pomiędzy rzędami, blokami i sektorami, rozmieszczenie siedzisk, 
wymiary stopnicy i podstopnicy itp.) zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty 
widowiskowe. Część 1, 2, 3, 4, 7, 8oraz obowiązującymi przepisami, w tym o bezpieczeństwie imprez 
masowych. Geometrię trybun należy wyznaczyć zgodnie także z wytycznymi PZPN i UEFA, gwarantując, w 
przypadku zagrożenia, sprawną ewakuację. 
4.1.1.1 Pojemność 

Przewidzieć stadion o pojemności min. 15 004 widzów, w tym dla kibiców drużyny przyjezdnej- 
minimum 5% pojemności stadionu, wydzielony sektor rodzinny, sektor kibiców drużyny gospodarzy, sektor 
dla gości VIP oraz min 25 miejsc dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Każda z trybun podzielona na odrębne sektory z dostępem do sanitariatów i punktów 
gastronomicznych. Trybuny dla widzów wyposażone wyłącznie w miejsca siedzące ponumerowane w ilości 
15 004 wraz z miejscami VIP-ów, kibiców gości oraz osób niepełnosprawnych.  

W związku z wymogiem prowadzeniem robót budowlanych w sposób umożliwiający rozgrywanie 
meczów piłkarskich zgodnie z terminarzem ligowym (przy udziale publiczności i możliwości przeprowadzenia 
transmisji telewizyjnych), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędną infrastrukturę umożliwiającą 
taką realizację.    
4.1.1.2 Sektory 

Zgodnie z wymogami UEFA oraz PZPN stadion powinien być podzielony na co najmniej 4 wydzielone 
sektory, każdy z własnym kontrolowanym wejściem, zapleczem gastronomicznym, toaletami dla obu płci 
oraz innymi podstawowymi usługami, takimi jak punkt pierwszej pomocy. Powinny być tak zaprojektowane, 
aby uniemożliwić przemieszczenie się kibiców z jednego sektora do drugiego, chyba, że będzie to konieczne 
w przypadku ewakuacji widzów ze stadionu. Każdy z tych sektorów może być podzielony na mniejsze 
obszary. Udział miejsc w sektorach zgodnie z wymogami PZPN nie może przekraczać 2 500. 
4.1.1.2.1 Sektor VIP 

Stadion musi posiadać wydzielony sektor dla VIP-ów na min. 450 miejsc (w tym 150 dla drużyny 
gości), znajdujący się w centralnej części trybuny głównej możliwie jak najbliżej pola gry i jak najbliżej linii 
środkowej (nie dalej niż obie linie wyznaczające 16 m boiska). Sektor powinien mieć niezależne wejście z 
zewnątrz oddzielone od pozostałych wejść publicznie dostępnych, należy również zapewnić bezpośredni i 
bezpieczny dostęp do strefy szatni z trybuny VIP-ów. Strefa dla gości VIP powinna być odseparowana od 
innych stref siedzeń.  
4.1.1.2.2 Sektor gości 

Sektor kibiców drużyny gości powinien być wydzielony ogrodzeniem trwałym o wysokości zgodnej z 
aktualnie obowiązującymi przepisami (wg PZPN min. 2,2m), z każdej ze stron, z możliwością utworzenia 
wokół sektora strefy buforowej, organizowanej na poszczególne mecze, gwarantując jednocześnie 
odpowiednie wyjścia ewakuacyjne umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie.  
4.1.1.2.3 Sektor rodzinny 

Na trybunie zachodniej należy przewidzieć sektor dedykowany najmłodszym kibicom, rodzinnym, 
przeznaczony dla widzów, którzy chcieliby przyjść na mecze z dziećmi. Sektor powinien zapewniać łatwą 
dostępność do zaplecza sanitarnego i gastronomicznego, przy założeniu wprowadzenia również obsługi 
animatorów dziecinnych. 
4.1.1.2.4 Sektor mediów 

W centralnej części trybuny głównej (zachodniej), stadion powinien posiadać wydzieloną część 
trybuny dla mediów. Sektor mediów winien gwarantować łatwy dostęp do strefy roboczej dla mediów i 
pokoju konferencji prasowych. Ponadto musi obejmować odrębne strefy dla komentatorów stacji 
telewizyjnych i radiowych oraz dla prasy (dziennikarzy).  

Na trybunie dla mediów muszą być zarezerwowane siedzenia dla obserwatorów z ramienia 
posiadaczy praw medialnych. Powinny znajdować się w pobliżu strefy dla prasy. Nie ma konieczności 
wyposażenia siedzeń dla obserwatorów w biurka. 

W centralnym miejscu trybuny głównej należy zlokalizować stanowiska dla dziennikarzy. Trybuna 
prasowa powinna posiadać min. 100 miejsc siedzących, w tym min. 50 wyposażonych w blaty robocze. 
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muszą być na tyle duże, aby pomieścić laptop i notatnik – min. 70x50cm, wyposażone w gniazdka 
elektryczne i internetowe oraz być dobrze oświetlone.  

Sektor mediów należy dostosować dla potrzeb niepełnosprawnych przedstawicieli mediów, 
przewidując min. 2 stanowiska pracy. Z trybuny prasowej powinien być umożliwiony łatwy dostęp do innych 
pomieszczeń dla przedstawicieli środków przekazu, takich jak pomieszczenia robocze dla dziennikarzy i pokój 
konferencji prasowych.  

Na trybunie prasowej lub w innym miejscu wskazanym przez producenta sygnału należy przewidzieć 
stanowiska operatorów trackingu i stanowiska robocze.  

Sektor mediów na widowni wyposażyć dodatkowo w zabezpieczony hasłem bezprzewodowy dostęp 
do Internetu o prędkości minimalnej 50 MB/s.  

Na etapie uzgadniania projektu budowlanego z PZPN, przed opracowaniem projektu wykonawczego, 
należy zweryfikować wymogi postawione w niniejszym PFU mediom z organizatorem rozgrywek ligowych 
ekstraklasy w Polsce, uprawnionym do dysponowania prawami do transmisji telewizyjnych, radiowych oraz 
internetowych. 
4.1.1.2.4.1 Stanowiska komentatorów telewizyjnych i radiowych 
 Należy zaprojektować min. 10 stanowisk komentatorskich z 3 miejscami siedzącymi w każdym. 
Każde stanowisko musi być dobrze oświetlone, wyposażone w min. 2 gniazdka elektryczne i gniazdo ISDN 
oraz posiadać płaską powierzchnię do pisania. Na każdym stanowisku powinna być możliwość wbudowania w 
blat 2 monitorów w pozycji pochyłej, tak aby nie ograniczać komentatorom widoczności (wymóg PZPN). 
Blaty powinny mieć wymiary: wysokość - 75cm, głębokość – 100cm, szerokość min. 300cm (trzy miejsca 
siedzące). Stanowiska powinny być zlokalizowane w centralnej części trybuny głównej pod zadaszeniem, lecz 
nie mogą być zamkniętymi pomieszczeniami. Stanowiska komentatorskie należy oddzielić od kibiców 
przegrodami z poliwęglanu lub szkła bezpiecznego. Z każdego stanowiska musi być zagwarantowany łatwy 
dostęp do strefy roboczej dla mediów oraz pokoju konferencji prasowych.  
4.1.1.2.4.2 Kabiny komentatorskie dla nadawcy meczu na żywo 
 Na wysokości linii środkowej boiska winny być umieszczone co najmniej 2 kabiny komentatorskie dla 
nadawcy meczu na żywo, o wymiary co najmniej 3 x 3 m i wysokość 2,5 m każda. O ile jest to technicznie 
możliwe, zaleca się, aby kabiny zlokalizowane były na wysokości nie niżej niż 8 m ponad powierzchnią pola 
gry. Niezależnie od lokalizacji widok całego pola gry oraz musi także zapewniać niezakłócony. Kabiny należy 
wyposażyć w sieć elektryczną oraz połączenie internetowe (stałe łącze lub zabezpieczone hasłem łącze Wi-
Fi) o prędkości minimum 50 Mb/s, czyli tak jak cały sektor mediów. Kabiny komentatorskie muszą być 
wyciszone i wyraźnie oddzielone od siebie, muszą być oddzielone od widzów szybami z pleksiglasu lub przy 
zastosowaniu innych środków technicznych. Każda kabina musi być wyposażone w stół o wymiarach 
minimum 3 m szerokości i 1 m głębokości, 2 krzesła, oświetlenie. Zaleca się, aby 2 monitory telewizyjne w 
każdej z kabin mogły być wbudowane w blat i położone tak, by nie zasłaniać widoku ekipie komentatorów. 
 Zaleca się umieszczenie w kabinach komentatorskich tablic przyłączeniowych (przy założeniu 
analogowym 12 przelotów analogowych audio + zasilanie + video x 2 + ethernet bezpośredni x 4 (bez 
koncentratorów, nie dłuższy kabel niż 90 m). 
4.1.1.2.4.3 Stanowiska statystyków 
 W sektorze prasowym lub w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk komentatorskich należy zapewnić 
na potrzeby statystyk producenta sygnału telewizyjnego stanowiska dla co najmniej 3 statystyków 
zbierających dane w trakcie meczu. Każde ze stanowisk musi być wyposażone w stół, krzesło, sieć 
elektryczną oraz dostęp do Internetu (stałe łącze lub zabezpieczone hasłem łącze Wi-Fi) o prędkości 
minimum 50 Mb/s. 
4.1.1.2.4.4 Stanowisko operatorów trackingu 

Stanowisko musi być wyposażone w prąd 2 x 240V, stół o dł. 5,0m i krzesła dla 3 osób. Zamknięta 
kabina musi mieć niezakłócony widok na całe pole gry. Maksymalna odległość 100m od stanowiska 
roboczego. 
4.1.1.2.4.4.1 Stanowisko robocze 

Niezależne pomieszczenie zamykane na klucz pomieszczenie na szafę serwerową, 19RU dla 
komputerów, przełącznika sieciowego, konwerterów mediów, UPS i zamykanej szafki na urządzenia. 
4.1.1.2.4.5 Stanowiska kamer 

Należy zagwarantować odpowiednie rozmieszczenie kamer telewizyjnych na stadionie, zgodnie             
z wymogami PZPN pkt. 7.5. I.59 Podręcznika Licencyjnego 2018/2019, w tym w szczególności stałe 
platformy:  
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− platforma głównych kamer o wymiarach min. 6,0m x 2,0m,mieszcząca 3 kamery, zlokalizowana na 
trybunie głównej dokładnie na osi linii połowy boiska oraz w celu zapewnienia optymalnej jakości obrazu, 
na takiej wysokości powyżej poziomu płyty boiska, że kamery skierowane na środek boiska będą tworzyły 
kąt 15-20° z powierzchnią poziomą (nie niżej niż 20m i nie bliżej niż 20m od linii bocznej boiska) 

− dwie platformy (2m x 2m), zlokalizowane na głównej trybunie na tej samej wysokości co kamery główne, 
dokładnie w linii obu pól karnych (tzw. spalone górne) oraz dwa na poziomie murawy w okolicy linii pól 
karnych (dolne murawy), 

− po jednej platformie za każdą bramką, z dopuszczeniem statywów, na poziomie pozwalającym na 
nieograniczoną widoczność środka pola karnego z góry (tzw. zabramkowe) oraz kamery górne 
zabramkowe, umieszczone w osi wzdłuż boiska (nie niżej niż 20m i nie bliżej niż 20m od linii bocznej 
boiska)  

− jedna platforma w trybunie naprzeciwko głównej trybuny (4m x 2m), zlokalizowana w osi linii połowy 
boiska na poziomie gwarantującym, że kamera skierowana na środek boiska tworzy z płaszczyzną 
poziomą kąt 15-20˚ oraz pozostałe cztery stanowiska kamer „rewers angle”: za linią końcową, w 
odległości 10m od narożnika oraz na wysokości 5m. 

− dwie minikamery umieszczane za bramkami (mogą być zamontowane na słupku lub poprzeczce), 
− dwie bezprzewodowe kamery filmujące wejście zawodników na boisko, w trakcie meczu poruszające się 

wzdłuż linii boiska (po stronie kamery głównej). 
 Dodatkowo dla potrzeb trackingu - dwie kamery umocowane na stałej konstrukcji betonowej lub 
metalowej, pod dachem, oddalone od siebie o 8 m – 12 m muszą znajdować się w pobliżu linii środkowej z 
niezakłóconym widokiem na całą płytę boiska, bez dostępu dla kibiców. Kąt 22-68 stopni od najbliższej linii 
bocznej, tj. 15 m nad poziomem płyty, muszą znajdować się między 6 m a 30 m od linii bocznej. Obie 
kamery nie mogą być zainstalowane dalej niż 100 m od stanowiska operatora i stanowiska roboczego (szafy 
serwerowej).   
4.1.1.3 Miejsca dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt winien zapewnić pełną dostępność wszystkich funkcji dla osób niepełnosprawnych zarówno 
dla widzów i użytkowników, przewidując odpowiednią ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z 
niepełnosprawnością słuchową oraz niepełnosprawnością wzrokową. Wszystkie wejścia należy dostosować 
dla potrzeb osób poruszających się na wózkach, sanitariaty oraz windy. Niepełnosprawni dojeżdżający 
samochodami mają mieć do dyspozycji oznakowane miejsca parkingowe, zaprojektowane w poziome wejść. 

Zaprojektować minimum 25 miejsc (min. 3 w sektorze VIP oraz 5 w sektorze gości przyjezdnych) dla 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, z bezpośrednim dojściem z zewnątrz, a także przystosowane dla 
nich toalety oraz punkty gastronomiczne w pobliżu dostosowanych dla nich części  sektorów.  

Na stanowiskach dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, należy zapewnić 
miejsca siedzące dla towarzyszących im osób (pomocników) obok każdego stanowiska dla wózka 
inwalidzkiego.  

Widzowie niepełnosprawni nie powinni być umieszczani w takim miejscu stadionu, w którym ich 
niezdolność do szybkiego poruszania mogłaby w sytuacji zagrożenia stwarzać ryzyko dla innych widzów. 
Ponadto muszą mieć zapewniony taki widok na boisko, który nie może być zasłonięty przez stojących lub 
machających flagami innych widzów, oraz miejsca na trybunie z możliwością podłączenia zasilania.  

Należy zapewnić minimum 1 toaletę na 15 widzów niepełnosprawnych w pobliżu ich stanowisk.  
4.1.1.3.1 System wspomagania słuchu 

Sygnał audio dla słabosłyszących pochodzić będzie z systemu nagłośnienia w przypadku pętli 
zainstalowanych na trybunach oraz z interkomów kasowych (lub mikrofonów) w przypadku pętli 
zainstalowanych w punktach obsługi indywidualnej (kasach, punktach informacyjnych - recepcjach). 
4.1.1.4 Zadaszenie widowni 

Należy stosować nowoczesne i estetyczne rozwiązania konstrukcyjne, umożliwiające przekrycie 
całości widowni, począwszy do pierwszego, wewnętrznego (od strony płyty boiska) rzędu trybun. Pokrycie 
dachowe należy wykonać z materiału trwałego, odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, 
nieprzepuszczające wody, gwarantujące jednocześnie odpowiednie nasłonecznienie naturalnej nawierzchni 
płyty boiska (analiza nasłonecznienia). 

Układ konstrukcyjny zadaszenia musi odpowiadać przyjętym rozwiązaniom materiałowym przekrycia 
(membrana PTFE, płyty z poliwęglanu z filtrem UV, blacha trapezowa). Zadaszenie powinno umożliwiać 
podwieszenie do jego konstrukcji niezbędnych urządzeń i instalacji, w tym przede wszystkim oświetlenia, 
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nagłośnienia, telebimów wraz z odpowiednim, wymaganymi do prawidłowej obsługi tych urządzeń 
pomostami technicznymi; żadne nie mogą ograniczać widoczności. 
4.1.1.4.1 Oświetlenie płyty boiska 

Oświetlenie instalowane do konstrukcji zadaszenia. Nie dopuszcza się możliwości instalacji typowych 
masztów stalowych z koroną w prostokątnym kształcie.  
Oświetlenie płyty głównej boiska stadionu musi spełniać wymogi normy PN-EN12193:2008, wytyczne 
Europejskich Federacji Sportowych (UEFA, PZPN) oraz być zgodne z kryteriami dla potrzeb telewizji wysokiej 
rozdzielczości (HDTV 4K – 2400 lx do kamery głównej). 

Oświetlenie płyty boiska musi mieć możliwość wysterowania, z uwzględnieniem odpowiednich 
poziomów natężenia dla treningu, różnych rodzajach zawodów oraz imprez towarzyszących, przewidując 
możliwość sterowania oświetleniem scen dynamicznych. Oświetlenie płyty głównej boiska należy przewidzieć 
w oparciu o projektory w technologii LED, wyposażone w zewnętrzne elektroniczne układy zasilające LED 
oraz co najmniej jeden pulpit sterujący jako dotykowy panel LCD. 

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe). Szczegóły w 
dalszej części opracowania. 
4.1.1.5 Wyposażenie widowni 
4.1.1.5.1 Siedziska 

Siedziska stadionowe ze stałym oparciem i składanym (uchylnym) siedziskiem, zapewniającym 
odpowiedni komfort przejść w poszczególnych rzędach, zapobiegając jednocześnie gromadzeniu się wody na 
siedzisku. Wymagane o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na promieniowanie UV i 
utlenianie, wysokiej estetyce powierzchni, niepalności, z brakiem metali ciężkich, niełamliwe, odporne na 
działanie kwasów i soli. Krzesło z grawitacyjnym systemem składania, zarówno siedzisko jak i oparcie 
zamocowane do belki (rozwiązanie zapewniające odpowiednią wytrzymałość i prawidłowe składanie – 
sugerowane aluminium, elementy złączne nierdzewne), przytwierdzone trwale do konstrukcji widowni. 

Siedziska składane, z przeciwwaga zatopioną w siedzisku, niewidoczna i niedostępna, wytworzone z 
polipropylenu barwionego w masie z dodatkami uniepalniającymi oraz dodatkami przeciwko promieniowaniu 
UV (zapewnia jednolity kolor na całej powierzchni), wykonane w technologii wtrysku do formy z dotryskiem 
gazu. Siedzisko profilowane ergonomiczne w 3 płaszczyznach, zapewniające komfort nawet podczas 
długotrwałego siedzenia. 

Minimalna szerokość krzesełka – 46-46,5 cm, głębokość siedziska min. 35cm, wysokość siedzenia: 
45cm (wysokość podkolanowa), łączna wysokość siedziska (liczona od podłoża) ok. 81,5 cm, zalecany 
rozstaw siedzisk co 50 cm.  

Długość przejścia w rzędzie nie może przekraczać 40 siedzeń. Droga dojścia do przejść z każdej 
strony rzędu nie może być dłuższa niż połowa długości rzędu. Szerokość wolnego przejścia w rzędzie 
(dojście do siedzeń) powinna wynosić co najmniej 45cm. Zaleca głębokość rozłożonego krzesełka max. 51,5 
cm, minimalna po złożeniu 27,5 cm (tolerancja +/- 5mm). 

Wszystkie siedziska muszą posiadać atesty niepalności, nietoksyczności, PZH, spełniać wytyczne i 
wymogi PZPN i UEFA oraz muszą być ponumerowane – numery mocowane nitami lub podobnie 
(niedopuszczalne klejenie). Rzędy powinny posiadać wymienną numerację umocowaną na pierwszych 
siedzeniach w rzędzie.  

Ochrona przed korozją: elementy stalowe trwale zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie 
ogniowe lub równorzędny proces, odporne na korozję, zgodnie z PN-EN 10088-1:2014-12; zalecana stal 
nierdzewna, do uściślenia na etapie projektu wykonawczego. 
4.1.1.5.1.1 Siedziska strefy VIP, strefy prasowej oraz strefy płyty boiska 

Siedziska strefy VIP winny być w tej samej technologii co krzesełka stadionowe podstawowe 
(wykonanie i sposób montażu), z zachowaniem tej samej lub bardzo zbliżonej formy, pozwalającej uzyskać 
jednolity efekt na całej widowni. Minimalny rozstaw siedzisk powinien wynosić min. 58 cm (zalecane 60 cm). 
Minimalny odstęp pomiędzy rzędami (od oparcia do oparcia następnego rzędu, mierzony w poziomie) 
powinien wynosić 90cm. 

Krzesełka winny być dodatkowo tapicerowane, co w znacznym stopniu podniesie komfort 
użytkowania. Na siedzisku powinna być nakładka tapicerska, zamontowana w sposób trwały, zapewniający 
nierozerwalne mocowanie z siedziskiem. Nakładka winna składać się ze szkieletu wykonanego z 
polipropylenu (z dodatkiem uniepalniacza), trudno zapalnej gąbki ciętej o grubości min. 10mm oraz tkaniny 
tapicerskiej.  
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Siedzisko VIP o podwyższonym standardzie powinno być wyposażone w podłokietnik wraz z uchwytem 
wykonany z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego. W zależności od przyjętego rozwiązania, ilości siedzisk 
w rzędzie i tym samym szerokości przejść, podłokietnik może pozostawać w pozycji otwartej lub zamkniętej 
do siedzącego widza. Tapicerka siedzisk wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i 
promieniowanie UV, antybakteryjnego, antygrzybiczego, odpornego na zabrudzenia, niepalnego lub co 
najmniej trudno zapalnej wg wytrzymałości ogniowej zgodnej z normą PN EN 1021-1:2014-12 (np. eko-
skóra lub skaj). 

Siedziska sektora prasowego - o podwyższonym standardzie, z wysokim oparciem, ze składaną częścią 
siedziska, miękkim obiciem na siedzisku i oparciu. Przewidzieć min. 50% siedzisk z blatem roboczym. 

Siedziska dla zawodników rezerwowych oraz oficjalnych przedstawicieli federacji – o podwyższonym 
standardzie, jak dla gości VIP, dodatkowo z zagłówkiem. Na etapie projektu wykonawczego należy uzgodnić 
z Użytkownikiem wyposażenie siedzisk strefy płyty boiska w podstawkę/miejsce na kubek. 
4.1.1.5.2 Bariery. 

W obiekcie należy przewidzieć wykonanie wydzielenia sektorów barierami ochronnymi z rur 
stalowych giętych, ocynkowanych ogniowo/malowanych proszkowo w kolorze z palety RAL (po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego), stanowiących zabezpieczenie przejść przy womitoriach oraz tzw. 
łamacze fali, ograniczające możliwość swobodnego przemieszczanie się widzów pomiędzy sektorami. 

Zabezpieczenie pierwszego rzędu każdego sektora (poza sektorem gości) oraz wydzielenia sektora VIP 
w całości wykonać jako szklone szkłem bezpiecznym (całoszklone w sektorze VIP oraz w obszarze widoku 
płyty boiska – wszystkich trybun), o podwyższonym współczynniku bezpieczeństwa, zgodne z normą. W 
ciągach komunikacyjnych balustrady jako pochwyty ze stali nierdzewnej.  

Zejście ewakuacyjne na płytę składane z zastrzeżeniem, że wszystkie furtki ewakuacyjne prowadzące 
z obszaru dla widzów na płytę boiska muszą być drożne i otwierać się na zewnątrz w kierunku od widzów i 
być wolne od innych informacji i reklam. 
4.2 Obiekty kubaturowe 

4.2.1 Budynek wielofunkcyjny 
Budynek powinien składać się ze stref, powiązanych drogami komunikacji ogólnej o możliwe 

niewielkiej powierzchni, zapewniających funkcjonalne użytkowanie obiektu. W szczególności, należy przez to 
rozumieć: 

− spełnienie wymagań i zaleceń funkcjonalnych federacji sportowych 
− zapewnienie takiego układu strefowania pomieszczeń, aby możliwe było wyłączenie ogrzewania lub/i 

wentylacji w części budynku, bez utrudnień w funkcjonowaniu pozostałych stref, 
− umieszczenie strefy VIP w reprezentacyjnej części obiektu, 
− klarowny układ poszczególnych funkcji - grupowanie pomieszczeń połączonych funkcjonalnie, 
− dążenie do niskich kosztów eksploatacji 
− bliskie sąsiedztwo przestrzeni dedykowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
− możliwie odpowiednie dostosowanie budynku do potrzeb użytkowników (np. niewidomych, 

niesłyszących) 
− brak powierzchni niewykorzystanych (o nieprzypisanej funkcji),  
− możliwie małe powierzchnie komunikacji ogólnej (o ile nie pełnią roli reprezentacyjnej) 
− proporcje wnętrz pomieszczeń – zapewniające ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni, komfortowe 

warunki czynności wykonywanych przez użytkowników 
− zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami 
− lokalizacja pomieszczeń i urządzeń generujących hałas daleko od pomieszczeń chronionych i 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
− dążenie do zapewnienia wysokich walorów estetycznych wnętrz –  właściwy dobór materiałów 

wykończeniowych i kolorystyki wnętrz pomieszczeń, – zapewniający stosowne do funkcji odczucia 
użytkowników  

W budynku będą zlokalizowane następujące funkcje: 
− zespół szatniowy dla zawodników gospodarzy, 
− zespół szatniowy dla zawodników gości, 
− szatnie piłkarskie młodzieży 
− pokój kontroli antydopingowej  
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− zespół opieki medycznej (gabinet lekarski) dla zawodników, sędziów i gości honorowych, z 
zapleczem sanitarnym, znajdujący się w strefie szatni, możliwie jak najbliżej szatni piłkarskich i 
boiska, z łatwym  dostępem do zewnętrznego wejścia 

− pokoje sędziów 
− pokój delegata 
− zaplecze treningowe - siłownia, gabinety odnowy biologicznej zlokalizowane w pobliżu szatni              

piłkarskich 
− sala konferencyjna z możliwością wykorzystania jako sali audiowizualnej z zapleczem  
− zaplecze gastronomiczne 
− toalety ogólnodostępne, 
− pokój opieki medycznej, 
− strefa VIP-ów 
− strefa dowodzenia - zintegrowane pomieszczenie, niedostępne dla osób postronnych, zapewniające 

nieograniczony widok całego wnętrza niecki stadionu (tak wielu obszarów, jak to możliwe) oraz 
boiska, służące celom kontroli zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej, koordynacji działań 
policji i pozostałych służb oraz monitorowanie i rejestrację zachowań osób uczestniczących w 
imprezie 

− strefa dla przedstawicieli mediów - obejmujące powierzchnię roboczą z biurkami, krzesłami, 
gniazdkami elektrycznymi, gniazdami ISDN oraz infrastrukturą teletechniczną/modemową a także 
zaplecze sanitarne oraz bufet z obsługą cateringowa. Strefa robocza dla mediów będzie zapewniać 
łatwy dostęp do i z innych części infrastruktury związanej z mediami, takich jak trybuna dla mediów 
oraz sala do konferencji prasowych 

− dwa studia telewizyjne, w tym jedno plenerowe (z widokiem na murawę) o pow. min 25m2 każde i 
minimalnej wys. 3m, umożliwiające ustawienie scenografii i montaż oświetlenia 

− pomieszczenia zarządu klubu: dwa pokoje dla zarządu, sala konferencyjna z zapleczem, pokój dla 
biura zarządu - sekretariat, pokój dla rzecznika prasowego, trzy pokoje biurowe dla działu 
marketingu, 3 pokoje dla działu administracyjnego i bezpieczeństwa, 3 pokoje dla działu księgowości 
i kadr, pokój biurowy, pomieszczenie socjalne, archiwum, 2 zespoły sanitariatów: męski, damski i 
niepełnosprawni, pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze, 

− pokoje biurowe dla Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej – trzy pokoje biurowe 
− sklep klubowy z zapleczem, magazyn sklepu klubowego, muzeum klubowe, 
− pomieszczenia dla pracowników gospodarczych i obsługi magazynu sportowego/pralni 

szatnia pracowników obsługi stadionu kobiety, szatnia pracowników obsługi stadionu mężczyźni, 
szatnia dla pracowników gospodarczych, konserwatorów, sanitariaty pracowników obsługi stadionu 
kobiety, sanitariaty pracowników obsługi stadionu mężczyźni, sanitariaty dla pracowników obsługi 
stadionu (w tym natrysk), pokój socjalny, cztery pomieszczenia gospodarczo - porządkowe 

− pomieszczenia magazynowe - magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie na ciągnik i kosiarki do 
strzyżenia trawy, pomieszczenie na nawozy i środki ochrony roślin, pomieszczenie na wodę, 
magazyn podręczny, pomieszczenie na środki czystości, magazyn elektryczny 

− pomieszczenia techniczne – dwa pomieszczenie garażowe, pralnia, wentylatornia, niewielkie dwa 
pomieszczenia amplifikatorni, stacja transformatorowa, pomieszczenia gospodarczo - porządkowego, 
warsztat, pomieszczenie techniczne na elementy reklamowe, i inne niezbędne dla zapewnienia 
funkcjonowania i obsługi obiektu 

oraz inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stadionu, które opisano w dalszej 
części niniejszego PFU. 

4.2.2 Strefa zawodników 
Stadion, w części budynku wielofunkcyjnego, należy wyposażyć w zespoły szatniowe pierwszej 

drużyny dla każdego z zespołów oddzielnie (gospodarzy i gości), każdy o powierzchni min. 200 m2 oraz 
zespoły grup drużyn młodzieżowych. Każdy z zespołów powinien posiadać niezależne zaplecze, wymagane 
przepisami sportowymi (pomieszczenia dla trenerów, sędziów i delegata oraz pralnię) oraz układ 
komunikacyjny, pozwalający na jednoczesne i bezkolizyjne funkcjonowanie, nawet w trakcie meczu 
rozgrywanego na płycie głównej. 

Strefa dla zawodników i trenerów obu drużyn oraz sędziów w wyodrębnionej strefie, z bezpośrednim 
dostępem do boiska głównego, boisk treningowych (za pośrednictwem śluzy, w której możliwe jest 
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oczyszczenie obuwia) oraz bezpośrednim wyjściem na parking, w celu gwarantowania bezpiecznego dojazdu 
do stadionu i bezpiecznego jego opuszczenie.  

Pokój delegata, powinien znajdować w pobliżu szatni zawodników, trenerów i sędziów.  
Blisko wejścia do zespołu zaplanować pomieszczenie lekarza, służące do udzielania pierwszej pomocy 

oraz opieki medycznej zawodnikom i gościom VIP.  
Stadion wyposażyć w pokój kontroli antydopingowej, składający się z poczekalni, pomieszczenia 

kontroli i toalety wyposażonej w sedes, umywalkę i prysznic, znajdujący się blisko szatni zawodników, 
niedostępny dla publiczności i mediów.  

Zapewnić zawodnikom łatwy dostęp do sali konferencyjnej przystosowanej do udzielania wywiadów,  
wyposażonej w stół, podest dla kamery, podium, skrzynkę rozdzielczą, system nagłaśniania i krzesła. 

Minimalna wysokość pomieszczeń w świetle, w stanie wykończonym posadzką i sufitem podwieszonym 
- min. 2,5m, dla szatni pierwszej drużyny i drużyny gości - zalecane min. 3,0m. 
4.2.2.1 Zespoły szatniowe dla zawodników pierwszej drużyny (gospodarzy i gości) 

Zespół szatniowy dla piłkarzy powinien być obszarem szczególnie chronionym, zapewniającym 
bezpieczeństwo i prywatność podczas zawodów. Jednocześnie obszar ten powinien mieć bezpośredni i szybki 
dostęp do autokarów obu drużyn, pojazdów działaczy i sędziów oraz karetek pogotowia. Lokalizacja zespołu 
szatniowego powinna zapewniać uczestnikom meczu bezpieczne poruszanie się na stadionie, z dala od 
kibiców, mediów oraz osób nieuprawnionych. Droga pomiędzy niezależnym wejściem a obszarem zespołu 
szatniowego powinna być tak zaprojektowana aby umożliwić swobodny transport poszkodowanych na 
noszach lub wózkach. 

Ciągi komunikacyjne pomiędzy zespołem szatniowym, miejscem postoju pojazdu ratowniczego oraz 
wyjściem na płytę boiska powinny być pozbawione przeszkód w postaci schodów, zróżnicowania poziomów 
lub zastosowania ostrych łuków, które mogły by utrudniać poruszanie się służb ratowniczych z noszami. 
Istotnym zagadnieniem jest takie zaprojektowanie i wykonanie na stadionie dwóch głównych szatni drużyn 
gospodarzy oraz gości aby były tej samej wielkości oraz posiadały ten sam standard wykończenia i 
wyposażenia.  

Szatnie zawodników (jedna dla zespołu gospodarzy i jedna dla zespołu gości) –o powierzchni min. 
200m² każda. Obszar zespołów szatniowych powinien być dobrze wentylowany świeżym powietrzem, 
klimatyzowany, posiadać centralnie ogrzewane, a także łatwe do czyszczenia podłogi i ściany przyborów 
higienicznych, posadzki antypoślizgowe i być jasno oświetlone.  

Pomieszczenie ze stołami do masażu powinno być oddzielone od pomieszczenia szatni, ale 
znajdować się tuż obok niej. 

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie szatni należy wykonać pomieszczenie z sauną suchą dla min 8 
osób. Należy umożliwić przejście z szatni do pomieszczeń z masażem. 
4.2.2.2 Zespoły szatniowe dla młodzików 

Oprócz głównych szatni należy zaprojektować i wykonać dodatkowo 4 szatnie z toaletami i natryskami 
po min. 50m² każda, dla potrzeb grup drużyn młodzieżowych (w czasie zawodów pełniące funkcje szatni dla 
dzieci wyprowadzających zawodników na boisko). 

Obszar zespołów szatniowych powinien być dobrze wentylowany świeżym powietrzem, posiadać 
centralnie ogrzewane, a także łatwe do czyszczenia podłogi i ściany przyborów higienicznych, posadzki 
antypoślizgowe i być jasno oświetlone.  

Szatnie powinny być wyposażone w ławki do siedzenia dla co najmniej 25 osób, oraz indywidualne 
szafki na ubrania, lodówkę, tablicę do demonstracji rozwiązań taktycznych. 

4.2.3 Strefa gościnna V.I.P. 
Strefa zastrzeżona dla gości honorowych i zlokalizowana w pobliżu sektora VIP na trybunie głównej. 

Strefa powinna posiadać oddzielne wejście, wyodrębnione od wejść dla kibiców czy mediów i znajdujące się 
w bezpośredniej dostępności parkingu dla gości VIP. Wejście powinno prowadzić do przestronnej, otwartej 
przestrzeni recepcyjnej, dostosowanej do wymaganej liczby gości i zapewniającej łatwy dostęp z/do sektora 
VIP (min. 450 gości) oraz 11 lóż, w tym jednej prezydenckiej. Komunikacja pionowa na odpowiedni poziom 
może odbywać się poprzez reprezentacyjną klatkę schodową oraz windę. Loża prezydencka winna być 
zlokalizowana w centralnej części trybuny, gwarantując najlepszy widok na płytę boiska poprzez przeszklone 
elewacje oddzielające strefę od widowni. Użytkownicy strefy VIP nie mogą mieszać się zarówno z pozostałą 
publicznością, jak i przedstawicielami mediów.  
 Strefa ta, stanowiąca przestrzeń wielofunkcyjną, która w zależności od przyjętych rozwiązań, może 
pełnić rolę restauracji lub być obsługiwana z zaplecza restauracyjnego w oparciu o obsługę cateringową. 
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Należy również przewidzieć niezależne zaplecze sanitarne z zachowaniem struktury widzów 60% 
mężczyźni, 40% kobiety. 

Pomieszczenia recepcyjne winny mieć wysokość w świetle, w stanie wykończonym posadzką i sufitem 
podwieszonym, min. 3,0m. 

4.2.4 Restauracja 
W obiekcie należy zaprojektować restaurację dla min. 200 gości z odpowiednim zapleczem 

kuchennym, mogącym obsłużyć odpowiednią ilość bufetów do obsługi poszczególnych stref i sektorów, 
pracujących w oparciu o usługę cateringową. Zaleca się wysokość sali restauracyjnej, w stanie wykończonym 
posadzką i sufitem podwieszonym, min. 3,3m, pomieszczeń produkcyjnych zaplecza kuchennego min. 3,3m.  

Restauracja winna mieć odpowiednią ilość toalet, w tym dla osób niepełnosprawnych.  
Zaleca się lokalizację w pobliżu strefy gościnnej VIP. 
Wyposażenie technologiczne restauracji, barów oraz zaplecza kuchennego leży w gestii Najemcy i nie 

jest objęte przedmiotem zamówienia. 
4.2.5 Strefa mediów 
W miejscu wolnym od ciągów komunikacyjnych kibiców i gości honorowych, w bezpośredniej 

dostępności z placu dla wozów transmisyjnych, należy przewidzieć niezależne wejście do obiektu dla 
przedstawicieli mediów. Hol wejściowy należy zaprojektować jako dostosowany dla osób niepełnosprawnych, 
z niezależnym pomieszczeniem lub stanowiskiem akredytacji, szatnią i toaletami.  

W pobliżu holu wejściowego oraz szatni zawodników należy przewidzieć strefę mieszaną, z której 
powinien być zapewniony stosunkowo łatwy dostęp sali konferencyjnej, pomieszczenia roboczego mediów 
oraz trybuny prasowej i stanowisk komentatorskich. 

W strefie tej wymagane są do zaplanowania dwa studia telewizyjne (z widokiem na płytę boiska) oraz 
pomieszczenie dla przedstawiciela producenta sygnału telewizyjnego. Dla wszystkich pomieszczeń należy 
zapewnić odpowiednie zaplecze sanitarne oraz gastronomiczne, dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  

Strefa mediów wymaga pełnej izolacji od publiczności.  
Sala konferencyjna oraz studia TV winny mieć wysokość w świetle, w stanie wykończonym posadzką             

i sufitem podwieszonym - min. 3,0m. Kabiny komentatorskie wymagają min. 2,5m wysokości. 
W strefie mediów należy przewidzieć pomieszczenie przedstawicieli producenta sygnału telewizyjnego 
4.2.6 Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych 

Widzowie niepełnosprawni muszą mieć dostęp do pomieszczeń VIP, mediów, restauracji, 
administracji oraz innych ogólnodostępnych przestrzeni w budynku. Należy przewidzieć możliwość 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach na sali treningowej poprzez dostosowanie dwóch 
pomieszczeń szatni z zapleczem dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających 
się na wózkach. 
4.3 Budynki obsługi widzów 

Każdy z sektorów znajdujących się na pozostałych trzech trybunach (północnej, wschodniej             
i południowej) winien posiadać odpowiednie i niezależne pomieszczenia obsługi widzów, zlokalizowane pod 
tymi trybunami, dostępne dla widzów z ciągów komunikacyjnych, obsługujące wszystkich widzów, 
niezależnie dla każdego z sektorów, w tym w szczególności:  

− sanitariaty, niezależnie dla kobiet i mężczyzn 
− zaplecze gastronomiczne jako bufety  
− punkty pierwszej pomocy 

 Wysokość pomieszczeń produkcyjnych – min 3,3 m, w bufetach - wysokość baru i zmywalni naczyń 
stołowych – min 2,5 m, zaplecza baru 2,5 m (z dopuszczeniem wysokości przestrzeni/pomieszczeń 
pomocniczych min. 2,2 m), pozostałe pomieszczenia (kasy, toalety widzów, punkty pierwszej pomocy, 
szatnie personelu, zespoły sanitarno – higieniczne personelu) -  min. - 2,5 m. 
4.4 Strefa płyty boiska. Wyposażenie 

Istniejące boisko z nawierzchnią naturalną o wymiarach pola gry 68 x 105m, wyposażone jest             
w system drenaży, a także w system nawadniania i podgrzewania. Układ ten wraz z istniejącą murawą 
przewidziany jest do zachowania. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób 
gwarantujący ich zachowanie i prawidłowe działalnie systemów podczas eksploatacji zarówno w trakcie robót 
budowlanych (równoległe rozgrywki ligowe), jak i po oddaniu obiektu do użytkowania. 

Infrastruktura (podgrzewanie, odwadnianie, nawadnianie) nie jest objęte już gwarancją i pozostaje             
w zarządzie klubu, który je serwisuje. Dokumentacja w wersji .pdf stanowi załącznik do niniejszego PFU. 
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Wykonawca powinien przewidzieć system ochrony murawy umożliwiający przenoszenie obciążeń od 
ruchu pieszego oraz samochodów, a także rozprowadzenia pod nim kabli i przewodów elektrycznych             
i teletechnicznych w minimalnym zakresie 2 ciągów umożliwiających wjazd na płytę boiska (min.1500m2). 

Pierwszy rząd trybun należy lokalizować na wysokości ok. 1,1m powyżej rzędnej boiska. Pole 
rozgrzewki dla zawodników rezerwowych o szerokości 5,0m i długości 16,0m przewidzieć wzdłuż linii 
bocznych od strony ławek zawodników rezerwowych (min. 1,0m od linii wyznaczającej pole gry).  

Płyta boiska wraz z otoczeniem oddzielającym boisko od widowni, musi być zgodna z aktualnie 
obowiązującymi przepisami sportowymi i mieć wymiary nie większe niż 125mx85m. Powierzchnia murawy 
naturalnej o wymiarach 111mx72m (istniejąca) powinna zostać uzupełniona nawierzchnią z wysokiej jakości 
sztucznej trawy do minimalnego wymiaru obszaru murawy 115mx78m. Nawierzchnia pomiędzy murawą a 
trybunami do wykonania ze sztucznej trawy lub jako powierzchnie polimerobetonowe – kolorystyka 
nawiązująca do ogólnej koncepcji kolorystycznej stadionu. 

Odległość pierwszego rzędu trybun od linii końcowej boiska – max. 10m, odległość pierwszego rzędu 
trybun od linii bocznych boiska – max. 8,5m. Nie należy projektować ogrodzeń wokół boiska. W związku ze 
sprzecznymi wytycznymi UEFA i PZPN odnośnie barier pomiędzy boiskiem a widownią należy tę kwestię 
uzgodnić z PZPN na etapie projektu budowlanego. 

W celu  zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu i utrzymania trawy, należy na etapie projektu 
budowlanego wykonać analizę przewietrzania niecki stadionu i nasłonecznienia boiska pod kątem 
zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu i utrzymania trawy. 

4.4.1 Stanowisko zawodników rezerwowych 
Zadaszone ławki rezerwowych, mieszczące 14 osób, zlokalizować w części zachodniej boiska,             

w odległości minimum 4m od linii bocznej, minimum 10m od siebie, blisko wejścia dla zawodników, 
symetrycznie po obu stronach. Usytuowanie ławek winno być w taki sposób, aby ich zadaszenia nie 
powodowały ograniczenia widoczności dla osób siedzących w pierwszych rzędach, a także, żeby uniemożliwić 
widzom bezpośredni kontakt z zawodnikami rezerwowymi i trenerami. 

Konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Zadaszenie i boki wykonane             
z przezroczystego szkła akrylowego (PMMA) lub z litego, bezbarwnego poliwęglanu, odpornego na 
uderzenia. Fotele komfortowe tapicerowane z oparciem. Stosować rozwiązania standardowe, trwałe             
i bezpieczne. 

4.4.2 Stanowisko sędziów 
Stadion posiadać ma zadaszone stanowisko dla sędziego technicznego wyposażone w stolik oraz dwie 

tablice, w tym najmniej jedną tablicę elektroniczną do sygnalizowania zmiany zawodników. Konstrukcja 
stalowa, cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Zadaszenie i boki wykonane z przezroczystego szkła 
akrylowego (PMMA) lub z litego, bezbarwnego poliwęglanu, odpornego na uderzenia. Fotele komfortowe 
tapicerowane z oparciem w ilości min 1 szt. Stosować rozwiązania standardowe, trwałe i bezpieczne. 

4.4.3 Stanowisko zespołu medycznego 
Należy przewidzieć zadaszone stanowisko dla zespołów medycznych, zalecane miejsca siedzące dla 

czterech noszowych (zielona kamizelka z białym krzyżem na plecach), odpowiednio oznakowane(tablica             
z białym krzyżem na zielonym tle), wyposażonych w dwie pary noszy z usztywnieniem o szerokości 
min.1,0m. Konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Zadaszenie i boki wykonane           
z przezroczystego szkła akrylowego (PMMA) lub z litego, bezbarwnego poliwęglanu, odpornego na 
uderzenia. Fotele komfortowe tapicerowane z zagłówkiem. Stosować rozwiązania standardowe, trwałe             
i bezpieczne. 

4.4.4 Stanowisko dla oficjalnych przedstawicieli federacji 
Przewidzieć jedno stanowisko z miejscami siedzącymi dla min 4 osób, usytuowane w strefie pomiędzy 

ławkami dla zawodników rezerwowych. Dla każdej osoby przeznaczyć 1m szerokości. Konstrukcja stalowa, 
cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Zadaszenie i boki wykonane z przezroczystego szkła 
akrylowego (PMMA) lub z litego, bezbarwnego poliwęglanu, odpornego na uderzenia. Fotele komfortowe 
tapicerowane z zagłówkiem. Stosować rozwiązania standardowe, trwałe i bezpieczne. 

4.4.5 Bramki 
Zastosować bramki spełniających wymagania PZPN, wg normy PN-EN 749, ze słupkami oraz 

poprzeczką wykonanymi z profilu aluminiowego, wewnętrznie wzmocnionego (120x100 mm) lub podobnego 
materiału o kształcie okrągłym lub eliptycznym (owalnym). Odległość między słupkami musi wynosić 7,32m, 
odległość od dolnej krawędzi poprzeczki od ziemi musi wynosić 2,44m, słupki i poprzeczka muszą być koloru 
białego (RAL 9003), nie mogą stwarzać żadnego zagrożenia dla zawodników. 
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Zalecane, aby światło bramki posiadało spawane narożniki – słupki łączone z poprzeczką za pomocą 
aluminiowych łączników.  

Bramka z odciągami wykonanymi z rury aluminiowej o średnicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo na 
kolor biały (RAL 9003). Rama dolna siatki składana, ze specjalnym zamkiem umożliwiającym montaż zapinki 
siatki, wykonana z profilu aluminiowego 80x40 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie przez lakierowanie 
proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Konstrukcja ramy dolnej ułatwiająca transport i magazynowanie 
bramki, a także umożliwiająca koszenie trawy bez konieczności demontażu bramki. W komplecie elementy 
złączne, narzędzia do montażu oraz zapinki i zaczepy umożliwiające montaż siatki. 

Bramka zapasowa do łatwego zainstalowania w razie zaistnienia takiej konieczności, musi być 
dostępna na terenie stadionu. 

− bramki do piłki nożnej pełnowymiarowe - 2 szt. +jedna  zapasowa, dostępna na terenie stadionu 
− siatki na bramki pełnowymiarowej - 2 szt + 2 zapasowe 

4.4.6 Piłkochwyty 
Systemowe, profesjonalne piłkochwyty o wys. 8m, montowane za bramkami przynajmniej na 

szerokości pola karnego o min. wymiarach 42m x 8m – 2 szt. Siatka ochronna, polipropylenowa o wysokiej 
wytrzymałości, rozpięta na słupkach w rozstawie 5m. w odległości min. 7,5m od linii końcowej boiska. Siatka 
ochronna, polipropylenowa, bezwęzłowa – gr. splotu 5mm. Piłkochwyty powinny być demontowalne. 

Sektor gości należy wydzielić siatkami ochronnymi, przeciw racowymi, o wysokiej wytrzymałości             
o wymiarach w zależności od projektu architektonicznego.  Siatka poliamidowa, bezwęzłowa, oczko 25-
30x25-30mm, w kolorze białym, co najmniej trudnopalna. Montaż przy użyciu nierdzewnych elementów, 
takich jak: uchwyty z gumą, śruby z uchem, linki, kausze, zaciski, śruby rzymskie, o ile będą wymagane 
również haki z gwintem, nakrętki, kołki, naboje, karabińczyki oraz uszczelki. 

4.4.7 Chorągiewki 
Słupki boiskowe narożne, przegubowe z chorągiewką, wyznaczające narożniki boiska piłkarskiego - 

4szt., profesjonalne, mocowane w tulei z zamknięciem od góry zaślepką. Średnica rury 50 mm, grubość ok. 
2,7 mm, materiał: poliwęglan. Chorągiewka o wysokości (nad płytą boiska) ok. 150 cm.  

4.4.8 Maszty flagowe 
Zapewnić sześć masztów flagowych: stożkowe, polimerowe (kompozytowe wzmacniane włóknem 

szklanym), z kompletnym oprzyrządowaniem do wciągani flagi każdy. 
4.4.9 Tablice reklamowe oraz urządzenia wokół boiska 
Na płycie stadionu, wokół boiska, należy przewidzieć możliwość umieszczenia tablic reklamowych, 

spełniających następujące wymogi.  
− wys. od 90 do 100cm 
− minimalna odległość od linii bocznych boiska - 5,0m 
− minimalna odległość od środka linii bramkowej - 5,0m przy czym odległość ta może być stopniowo 

się zmniejszać w kierunków narożników boiska i wynosić 3m  przy chorągiewkach narożnych, gdzie 
planowane są stanowiska fotoreporterów; 

− tablice reklamowe powinny być tak usytuowane oraz być wykonane z takich materiałów, aby nie 
stwarzały zagrożenia dla zdrowia graczy, wykonane z materiału, którego powierzchnia nie odbija 
światła w takim stopniu, aby rozpraszać zawodników, sędziów lub widzów. 

− zamontowane w taki sposób, aby nie utrudniać w razie wypadku ewakuacji widzów na pole gry. 
Wykonawca musi uwzględnić w projekcie docelowo instalację rozmieszczenia urządzeń, które mogą 

być zainstalowane wokół boiska, ich zasilanie i sterowania (jeśli wymagane). Tablicowe zestawy gniazd (1-             
i 3-fazowe) należy instalować w wydzielonych obudowach, zamykanych, niedostępnych dla osób 
nieupoważnionych. Punkty lokalizować co min. 20 m wokół boiska, instalacje zasilić z sieci podstawowej. 
Rodzaj i ilości gniazd należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie projektu budowlanego.  

Dostawa oraz instalacja urządzeń nie są objęte umową i pozostają wyłączone z kontraktu. 
4.4.10 Tunel teleskopowy - wejście na płytę 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa graczy, stadion musi gwarantować łatwy i chroniony dostęp do 

boiska ze strefy szatni np. za pośrednictwem tunelu teleskopowego. 
Tunel stadionowy, wyjściowy "szatnia-boisko" - składany na zasadzie pantografu, harmonijkowo, 

konstrukcja z profili aluminiowych, koła gumowe. Pokrycie PCV, kolor przyjęty na etapie opracowania 
projektu architektonicznego. Parametry tunelu zgodne z wymogami PZPN/UEFA, tj.: min. szerokość 4m, 
wysokość 2,4m. 
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5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo – kubaturowych 
Zawarte w poniższej części PFU określenie wskaźników powierzchniowych, jest wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalonych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
"Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych",             
w szczególności podano powierzchnie użytkowe (równe powierzchni netto) poszczególnych pomieszczeń 
wraz z określeniem ich funkcji oraz inne wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do 
pomieszczeń, w tym inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną wskaźnika określającego udział powierzchni 
ruchu w powierzchni netto. 
 
5.1 Zestawienie powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń budynku 

wielofunkcyjnego wraz z określeniem ich funkcji i innych wymagań. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stadionu piłkarskiego, który ma 

spełniać wymogi 3 kategorii z możliwością dostosowania do wyższej kategorii UEFA wg klasyfikacji PZPN, 
UEFA oraz spełniać wymogi wynikające z Podręcznika licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 
2018/19.  

Na stadionie musi istnieć możliwość rozgrywania wszystkich spotkań krajowych i meczy UEFA (poza 
finałami Ligi Mistrzów UEFA i Pucharu UEFA). Stadion powinien umożliwiać również pełnienie funkcji innych 
niż piłkarskie, np. organizację imprez masowych, widowiskowych. W zakresie infrastruktury stadionowej, 
nieregulowanej powyższymi przepisami/dokumentami stadion musi spełniać wymagania UEFA/PZPN 

Wskazywane w PFU wyposażenie zostanie dostarczone przez Wykonawcę w ramach udzielonego 
zamówienia, dotyczy to również wyposażenia niewymienionego, ale również niezbędnego z punktu widzenia 
kompletności, w znaczeniu m. in. bezpieczeństwa pożarowego, środowiska, użytkowania i konstrukcji. 

W celu uzgodnienia standardu wykończenia poszczególnych pomieszczeń Wykonawca, przed 
złożeniem projektów budowlanych uzgodni z Zamawiającym obowiązujące stopnie jakości wykończenia:  -  
podstawowy standard, - średni standard,  - wysoki standard, ewentualnie  – deweloperski, do wykończenia 
przez Najemcę oraz standard A dla instalacji elektrycznych. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającego propozycje materiałów wykończeniowych             
i wyposażenia w odpowiednim standardzie. Zaproponowany standard elementów musi być pogrupowany 
wraz z określeniem szacunkowym kosztów, w taki sposób, aby umożliwił Zamawiającemu podjęcie decyzji 
optymalizujących całe przedsięwzięcie. 

5.1.1 Zespoły szatniowe 
W zakresie dostawy Wykonawcy w ramach przetargu powinno być uwzględnione niezbędne wyposażenie 
ogólne i sportowe, które umożliwi działanie stadionu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a także licencji 
na przeprowadzanie Rozgrywek Klubowych w ramach PZPN oraz Rozgrywkach Klubowych UEFA, wymagane 
podręcznikiem licencyjnym PZPN na sezon 2018/19 i następne oraz  regulaminem UEFA  
5.1.1.1 Szatnia dla zawodników gospodarzy 

− Minimalna powierzchnia - 200m2 
Szatnia dla zawodników gospodarzy powinna składać się z zespołu pomieszczeń: szatni (80m2), 
masażu (40m2) toalet i pryszniców (50m2), pokoju sztabu trenerskiego (min.30m2); zapewnić 
miejsce do szybkiej odnowy biologicznej (np. krioterapia)  

− Lokalizacja - poziom płyty boiska, jak najbliżej wyjścia dla zawodników na płytę boiska; w pobliżu 
pomieszczenia: szatnia trenerów, szatnia sędziów, pomieszczenie delegata, pokój kontroli 
antydopingowej oraz strefa mieszana 

− zapewnienie  bezpieczeństwa - miejsce oddzielone od kibiców, mediów i innych osób 
nieupoważnionych, 

− bezkolizyjna komunikacja - prosty dostęp z szatni do niezależnego wejścia do budynku, 
dedykowanego dla zawodników, w pobliżu miejsca postoju autokarów, karetek i innych pojazdów 
oraz możliwość transportu na noszach i wózkach, 

− Wyposażenie:  
wszystkie pomieszczenia muszą być dobrze oświetlone, wentylowane i ogrzewane, wyraźnie 
oznakowane i wyposażone w Wi-Fi; 
szatnia z miejscem do siedzenia - 25 miejsc do siedzenie, indywidualne szafki na odzież dla 25 osób, 
lodówka, tablica do demonstracji rozwiązań taktycznych, 1 biurko, 5 krzeseł 
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natryski –10 prysznicy;  
toaleta - 3 muszle klozetowe (wydzielone), 5 umywalek z lustrami, 3 pisuary;  
pomieszczenie masażu - 2 stoły do masażu, biurko, stół, maszyna do lodu; 
pokój sztabu trenerskiego - 1 tablica do prezentacji taktyki biała (sucho ścieralna - magnetyczna),             
1 stół, 5 krzeseł; szafki na odzież dla 4 osób, 1 toaleta z sedesem, 1 umywalka z lustrem, 1 prysznic, 
telefon, połączenie internetowe, 
Wyposażenie dodatkowe: 
pomieszczenie/zlew do mycia obuwia;  

− Wytyczne wykończeniowe: 
szatnia z miejscami do siedzenia - sufit podwieszany - standard średni, posadzka – betonowa 
przemysłowa utwardzana i impregnowana o wysokiej estetyce/wykładzina PCW 
przeciwpoślizgowa/płytki ceramiczne, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na 
zabrudzenia; 
natryski - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni, odporny na 
wilgoć, posadzka -betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana o wysokiej 
estetyce/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa/płytki ceramiczne, ściany –okładzina PCW/płytki 
ceramiczne; do wys. min 2m 
toaleta - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni, odporny na wilgoć, posadzka -
betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana o wysokiej estetyce/wykładzina PCW 
przeciwpoślizgowa/płytki ceramiczne, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne; do wys. min 2m 
pomieszczenie masażu - sufit podwieszany - standard średni, posadzka -betonowa przemysłowa 
utwardzana i impregnowana o wysokiej estetyce/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa/płytki 
ceramiczne ściany - gładkie malowane farbą emulsyjną; gładkie malowane farbą zmywalną             
i odporną na zabrudzenia; 
pokój sztabu trenerskiego - sufit podwieszany - standard średnie, posadzka -betonowa przemysłowa 
utwardzana i impregnowana o wysokiej estetyce/wykładzina PCW/płytki ceramiczne, ściany - gładkie 
malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd: 
szatnia z miejscem do siedzenia - wtykowe -25;  
toaleta - wtykowe - 1hermetyczne 1 przy każdej umywalce; 
pomieszczenie masażu - wtykowe -4; 
pokój sztabu trenerskiego - wtykowe podwójne - 3, gniazda IT (2xRJ45) - 2; telefoniczne 
(połączenia zewn./wew.) - 1; RTV - 1; 

− Wentylacja mechaniczna: 
szatnia z miejscem do siedzenia – wymagana  
natryski -  wymagana; 
toaleta - wymagana; 
pomieszczenie masażu - wymagana; 
pokój sztabu trenerskiego - wymagana; 

− Klimatyzacja -  
szatnia z miejscem do siedzenia - wymagana; 
natryski -  niewymagana; 
toaleta - niewymagana; 
pomieszczenie masażu - wymagana; 
pokój sztabu trenerskiego - wymagana; 

5.1.1.2 Szatnia dla zawodników gości 
− Minimalna powierzchnia - 200m2  

Szatnia dla zawodników gospodarzy powinna składać się z zespołu pomieszczeń: szatni (80m2), 
masażu (40m2) toalet i pryszniców (50m2), pokoju sztabu trenerskiego (min.30m2); zapewnić 
miejsce do szybkiej odnowy biologicznej (np. krioterapia)  

− Lokalizacja - poziom płyty boiska, jak najbliżej wyjścia dla zawodników na płytę boiska; w pobliżu 
pomieszczenia: szatnia trenerów, szatnia sędziów, pomieszczenie delegata, pokój kontroli 
antydopingowej oraz strefa mieszana 

− zapewnienie  bezpieczeństwa - miejsce oddzielone od kibiców, mediów i innych osób 
nieupoważnionych, 
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− bezkolizyjna komunikacja - prosty dostęp z szatni do niezależnego wejścia do budynku, 
dedykowanego dla zawodników, w pobliżu miejsca postoju autokarów, karetek i innych pojazdów 
oraz możliwość transportu na noszach i wózkach, 

− Wyposażenie:  
wszystkie pomieszczenia muszą być dobrze oświetlone, wentylowane i ogrzewane, wyraźnie 
oznakowane i wyposażone w Wi-Fi; 
szatnia z miejscem do siedzenia - 25 miejsc do siedzenie, indywidualne szafki na odzież dla 25 osób, 
lodówka, tablica do demonstracji rozwiązań taktycznych, 1 biurko, 5 krzeseł 
natryski –10 prysznicy; 
toaleta - 3 muszle klozetowe (wydzielone), 5 umywalek z lustrami, 3 pisuary;  
pomieszczenie masażu - 2 stoły do masażu, biurko, stół, maszyna do lodu; 
pokój sztabu trenerskiego - 1 tablica do prezentacji taktyki biała (sucho ścieralna -magnetyczna),             
1 stół, 5 krzeseł; szafki na odzież dla 4 osób, 1 toaleta z sedesem, 1 umywalka z lustrem, 1 prysznic, 
telefon, połączenie internetowe, 
Wyposażenie dodatkowe: 
pomieszczenie/zlew do mycia obuwia;  

− Wytyczne wykończeniowe: 
szatnia z miejscami do siedzenia - sufit podwieszany - standard średni, posadzka – betonowa 
przemysłowa utwardzana i impregnowana o wysokiej estetyce/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa 
/płytki ceramiczne, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia; 
natryski - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni, odporny na 
wilgoć, posadzka - betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana o wysokiej 
estetyce/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa/płytki ceramiczne, ściany – okładzina PCW/płytki 
ceramiczne; do wys. min 2m 
toaleta - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni, odporny na wilgoć, posadzka - 
betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana o wysokiej estetyce/wykładzina PCW 
przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne; do wys. min 2m 
pomieszczenie masażu - sufit podwieszany - standard średni, posadzka - betonowa przemysłowa 
utwardzana i impregnowana o wysokiej estetyce/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki 
ceramiczne ściany - gładkie malowane farbą emulsyjną; gładkie malowane farbą zmywalną             
i odporną na zabrudzenia; 
pokój sztabu trenerskiego - sufit podwieszany - standard średnie, posadzka - betonowa 
przemysłowa utwardzana i impregnowana o wysokiej estetyce/wykładzina PCW/płytki ceramiczne, 
ściany - gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd: 
szatnia z miejscem do siedzenia - wtykowe - 25;  
toaleta - wtykowe - 1hermetyczne 1 przy każdej umywalce; 
pomieszczenie masażu - wtykowe - 4; 
pokój sztabu trenerskiego – podwójne wtykowe - 3, gniazda IT (2xRJ45) - 2; telefoniczne 
(połączenia zewn./wew.) - 1; RTV - 1; 

− Wentylacja mechaniczna: 
szatnia z miejscem do siedzenia – wymagana wysokowydajna 
natryski -  wymagana; 
toaleta - wymagana; 
pomieszczenie masażu - wymagana; 
pokój sztabu trenerskiego - wymagana; 

− Klimatyzacja -  
szatnia z miejscem do siedzenia - wymagana; 
natryski -  niewymagana; 
toaleta - niewymagana; 
pomieszczenie masażu - wymagana; 
pokój sztabu trenerskiego - wymagana; 

5.1.1.3 Szatnie dla zawodników młodzieży z zapleczem sanitarnym 
Wymogi dotyczą każdej szatni i są takie same dla wszystkich czterech: 

− Minimalna powierzchnia - 50m2  
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− Wyposażenie:  
ławki do siedzenia dla co najmniej 25 osób oraz indywidualne szafki na ubrania dla co najmniej 25 
osób, lodówkę, tablicę do demonstracji rozwiązań taktycznych, 1 biurko, 5 krzeseł; 
natryski - 5 pryszniców 
toaleta - 2 muszle klozetowe (wydzielone), 2 umywalki z lustrami, 2 pisuary 
Wyposażenie dodatkowe: 
zlew do mycia obuwia;  

− Wytyczne wykończeniowe: 
szatnia z miejscami do siedzenia - sufit podwieszany - standard podstawowy, posadzka -betonowa 
przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, 
ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia; 
natryski - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard podstawowy, odporny 
na wilgoć, posadzka -betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW 
przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany –okładzina PCW/płytki ceramiczne; do wys. min 2m 
toaleta - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard podstawowy, odporny 
na wilgoć, posadzka - betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW 
przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne; do wys. min 2m 

− Minimalna ilość gniazd: 
szatnia z miejscem do siedzenia – podwójne wtykowe – 5,telefoniczne (połączenia zewn./wew.) - 1; 
RTV - 1; 
toaleta - wtykowe - 1hermetyczne 1 przy umywalce; 

− Wentylacja mechaniczna: 
szatnia z miejscem do siedzenia - wymagana; 
natryski -  wymagana; 
toaleta - wymagana; 

− Klimatyzacja - urządzenia stacjonarne: 
szatnia z miejscem do siedzenia – wymagana; 
natryski -  niewymagana; 
toaleta - niewymagana; 

5.1.1.4 Pomieszczenia dla trenerów drużyn młodzieżowych 
5.1.1.4.1 Szatnia trenerów 

− Minimalna powierzchnia - 20m2 dla każdej z dwóch szatni młodzieżowych  
− Lokalizacja - w pobliżu szatni dla zawodników z możliwym bezpośredni dostępem;  
− Wyposażenie:  

pomieszczenie trenerów - 1 stół, 6 krzesła, 6 szafek na ubrania, 1 tablica biała sucho ścieralno -
magnetyczna,  
sanitariat - 1 toaleta wydzielona, 1 umywalka, 1 prysznic; 

− Wytyczne wykończeniowe: 
pomieszczenie dla trenerów - sufit podwieszany - standard średnie, posadzka - betonowa 
przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne 
ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia; 
sanitariat - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie, posadzka -
betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki 
ceramiczne, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne do wys. min 2m; 

− Minimalna ilość gniazd: 
pomieszczenie dla trenerów – podwójne wtykowe – 3, gniazda IT (2xRJ45) -1; telefoniczne 
(połączenia zewn./wew.) - 1; RTV – 1; 

− Wentylacja mechaniczna: 
pomieszczenie dla trenerów- wymagana; 
sanitariat - wymagana;  

− Klimatyzacja: 
Szatnia – wymagana; 
sanitariat -  niewymagana; 

5.1.1.4.2 Pokój pracy trenera 
− Minimalna powierzchnia - 12m2 dla każdego z dwóch pokojów pracy trenera 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

76

− Lokalizacja - w pobliżu szatni zawodników z bezpośrednim dostępem do szatni trenerskiej;  
− Wyposażenie:  

2 biurka, 2 fotele biurowe, 4 krzesła,  
− Wytyczne wykończeniowe: 

sufit podwieszany - standard średnie, posadzka -betonowa przemysłowa utwardzana             
i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - gładkie malowane 
farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd: 
wtykowe - 1 na każdy 5m2, gniazda IT (2xRJ45) -1; telefoniczne (połączenia zewn./wew.) - 1;  

− Wentylacja mechaniczna: 
pomieszczenie dla trenerów- wymagana; 
sanitariat - wymagana;  

− Klimatyzacja: 
szatnia z miejscem do siedzenia – wymagana; 
sanitariat -  niewymagana; 

5.1.1.4.3 Pokój dyrektora sportowego 
− Minimalna powierzchnia - 15m2 
− Lokalizacja - w pobliżu szatni zawodników pierwszej drużyn;  
− Wyposażenie:  

1 biurka, 1 fotel biurowy, 4 krzesła, szafy na akta/ubrania 
− Wytyczne wykończeniowe: 

sufit podwieszany - standard średnie, posadzka -betonowa przemysłowa utwardzana             
i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - gładkie malowane 
farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd: 
wtykowe - 1 na każdy 5m2, gniazda IT (2xRJ45) -1; telefoniczne (połączenia zewn./wew.) - 1;  

− Wentylacja mechaniczna: wymagana; 
− Klimatyzacja: 

szatnia z miejscem do siedzenia – wymagana; 
5.1.1.4.4 Pokój kierownika drużyny z węzłem sanitarnym 

− Minimalna powierzchnia - 20m2 
− Lokalizacja - w pobliżu szatni zawodników z bezpośrednim dostępem do szatni trenerskiej;  
− Wyposażenie:  

1 biurka, 1 fotel biurowy, 4 krzesła, szafy na akta/ubrania 
1 miska ustępowa, 1 umywalka, 1 prysznic 

− Wytyczne wykończeniowe: 
sufit podwieszany - standard średnie, posadzka -betonowa przemysłowa utwardzana             
i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - gładkie malowane 
farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd: 
wtykowe - 1 na każdy 5m2, gniazda IT (2xRJ45) -1; telefoniczne (połączenia zewn./wew.) - 1;  

− Wentylacja mechaniczna: 
Pokój kierownika - wymagana; 
sanitariat - wymagana;  

− Klimatyzacja: 
Pokój kierownika – wymagana; 
sanitariat -  niewymagana; 

5.1.1.5 Pomieszczenia sędziów 
5.1.1.5.1 Pomieszczenia sędziów - mężczyzn 

− Minimalna powierzchnia - 20m2 (niezależnie dla pierwszego zespołu i zespołów młodzieżowych) 
− Lokalizacja - w pobliżu wejścia na boiska i szatni dla zawodników, ale oddzielone; pozostałe wymogi 

lokalizacji i komunikacji jak dla szatni zawodniczych 
− Wyposażenie:  

1 stół oraz miejsca do siedzenia dla 6 osób, szafki na odzież dla 6 osób; sanitariat - 1 osobna 
toaleta, 1 pisuar, 1 umywalka z lustrem, 1 prysznic 
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Wyposażenie dodatkowe: 
zlew do mycia obuwia sportowego 

− Wytyczne wykończeniowe w standardzie średnim: 
Pokój sędziów: sufit podwieszany modułowy, posadzka -betonowa przemysłowa utwardzana             
i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - gładkie malowane 
farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia 

− Sanitariat: sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, posadzka -betonowa 
przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, 
ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne do wys. min 2m  

− Minimalna ilość gniazd: 
Pokój sędziów: gniazda wtykowe podwójne - 3, gniazda IT (2xRJ45) -1; telefoniczne (połączenia 
zewn./wew.) - 1;RTV – 1; 
Sanitariat: 1 gniazdo hermetyczne przy umywalce; 

− Wentylacja mechaniczna: 
Pokój sędziów: wymagana; 
Sanitariat: wymagana;  

− Klimatyzacja: 
pokój dla sędziów - wymagana; 
sanitariat - niewymagana. 

5.1.1.5.2 Pomieszczenia sędziów - kobiet 
− Minimalna powierzchnia - 25m2 
− Lokalizacja - w pobliżu szatni wejścia na boiska i szatni dla zawodników, ale oddzielone; pozostałe 

wymogi lokalizacji i komunikacji jak dla szatni zawodniczych 
− Wyposażenie:  

pokój dla sędziów - 1 stół oraz miejsca do siedzenia dla4 osób, szafki na odzież dla 4 osób 
sanitariat -  1 muszla klozetowa,  1 umywalka z lustrem, 1 prysznic,  

− Wyposażenie dodatkowe: 
zlew do mycia obuwia sportowego 

− Wytyczne wykończeniowe: 
pokój dla sędziów - sufit podwieszany - standard średnie, posadzka - betonowa przemysłowa 
utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - gładkie 
malowane farbą emulsyjną; 

− sanitariat - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie, posadzka -
betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki 
ceramiczne, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne do wys. min 2m 

− Minimalna ilość gniazd: 
pokój dla sędziów - wtykowe - 4, gniazda IT (2xRJ45) -1; telefoniczne (połączenia zewn./wew.) - 1; 
RTV – 1; 

− Wentylacja mechaniczna: 
pokój dla sędziów - wymagana; 
sanitariat - wymagana;  

− Klimatyzacja: 
pokój dla sędziów - wymagana; 
sanitariat - niewymagana. 

5.1.1.6 Pokój dla delegata meczowego i obserwatora sędziowskiego 
Należy zapewnić dwa pokoje: dla delegata/obserwatora PZPN/UEFA oraz przedstawiciela organizacji 
piłkarskiej powiązanej z niższymi ligami i młodzikami, każdy z węzłem sanitarnym, niezależnie dla pierwszego 
zespołów i młodzieżowego.  

− Minimalna powierzchnia - 25m2dla każdego pokoju 
− Lokalizacja - w pobliżu szatni, zapewniająca łatwy dostęp do odpowiednich szatni zawodników             

i sędziów  
− Wyposażenie dla każdego pokoju:  

pokój dla delegata - 1 stół, 4 krzesła, 2 szafki na ubrania; 
sanitariat - 1 muszla klozetowa, 1 umywalka z lustrem, 1 prysznic; 

− Wytyczne wykończeniowe dla każdego pokoju: 
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pokój dla delegata - sufit podwieszany - standard średnie, posadzka -betonowa przemysłowa 
utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - gładkie 
malowane farbą emulsyjną; 
sanitariat - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie, posadzka -
betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki 
ceramiczne, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne do wys. min 2m; 

− Minimalna ilość gniazd dla każdego pokoju: 
pokój dla delegata - wtykowe - 4, gniazda IT (2xRJ45) -1; telefoniczne (połączenia zewn./wew.) - 1; 
RTV - 1; 

− Wentylacja mechaniczna dla każdego pokoju: 
pokój dla delegata - wymagana; 
sanitariat - wymagana;  

− Klimatyzacja dla każdego pokoju: 
pokój dla delegata - wymagana; 
sanitariat - niewymagana. 

5.1.2 Pokój pierwszej pomocy 
Należy zaprojektować pomieszczenie pierwszej pomocy dla zawodników. Pomieszczenie pierwszej 

pomocy dla zawodników powinno być zlokalizowane możliwie blisko wejścia na boisko, blisko zespołu 
szatniowego obu drużyn oraz posiadać bezpośredni dostęp do wyjścia na zewnątrz budynku, do którego 
będą mogły podjeżdżać pojazdy służb medycznych. Pomieszczenie to poza meczami/imprezami powinno być 
gabinetem lekarskim. 

Drzwi prowadzące do tego pomieszczenia powinny być wystarczająco szerokie, aby umożliwić 
transport poszkodowanych osób na noszach oraz wózkach inwalidzkich.  Układ pomieszczenia musi 
umożliwiać tymczasowy podział pomieszczenia na dwie części. 

Pomieszczenia muszą być jasno oświetlone oraz posiadać dobrą wentylację, ogrzewanie, klimatyzację, 
ciepłą i zimną wodę, zmywalne ściany oraz toalety dla obu płci. Drogi dostępu do tych pomieszczeń muszą 
być jasno i czytelnie oznakowane. Punkt medyczny powinien posiadać wydzieloną  toaletę z miską ustępową 
i umywalką oraz pomieszczenie porządkowe – pomieszczenie służące do przechowywania środków czystości 
oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, a także przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i 
dezynfekcji sprzętu wielokrotnego użycia stosowanego do utrzymywania czystości wyposażony w zlew ze 
stali kwasoodpornej. 

− Minimalna powierzchnia - 25m2 
− Lokalizacja  

blisko głównego wejścia na boisko dla zawodników, w pobliżu szatni, blisko klatki schodowej do 
obsługi VIP 
niedostępny dla kibiców i osób nieupoważnionych; 
pomieszczenie do przechowywania noszy, koców poduszek, środków pierwszej pomocy 

− Wyposażenie:  
pokój opieki medycznej - 1 umywalka, szklana szafka na leki; stół do badania/ zabiegowy, 2 sztuki 
noszy, 1 umywalka do mycia nóg, szafka zamykana, składana ścianka umożliwiająca podział 
pomieszczenia na dwa,stół, dwa krzesła, wyposażenie medyczne. 
dwa sanitariaty  - w każdym 1 prysznic, 1 muszla klozetowa, 1 umywalka z lustrem, 

− Wytyczne wykończeniowe: 
pokój opieki medycznej - sufit podwieszany - standard średnie, posadzka - betonowa przemysłowa 
utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - gładkie 
malowane farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia; w obrębie umywalek płytki ceramiczne 
sanitariaty - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie, posadzka -
betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki 
ceramiczne, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne do wys. min 2m;  

− Minimalna ilość gniazd: 
pokój opieki medycznej - wtykowe - 4, gniazda IT (2xRJ45) -1; telefoniczne (połączenia 
zewn./wew.) - 1; 
sanitariat -  wtykowe - 1 przy każdej umywalce hermetyczne; 

− Wentylacja mechaniczna: 
pokój opieki medycznej- wymagana; 
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sanitariat - wymagana;  
− Klimatyzacja: 

pokój opieki medycznej - wymagana; 
sanitariat - niewymagana  
Na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić z przedstawicielami służb ratowniczych 

szczegółowe wyposażenie poszczególnych punktów pierwszej pomocy, uwzględniając w szczególności 
zalecenia PZPN i UEFA. 

Sprzęt medyczny musi posiadać świadectwa i certyfikaty wydane przez Centralny Ośrodek Techniki 
Medycznej, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej oraz certyfikat na 
zgodność z międzynarodową normą ISO 9001:2015-10, i ISO 13485:2016-04 dla Wyrobów Medycznych oraz 
Certyfikat Zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC zał. II.3 dla Wyrobów Medycznych 

Przy projektowaniu pomieszczeń pierwszej pomocy należy stosować przepisy zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023r 
poz. 739 z późniejszymi zmianami) oraz wymogi federacji sportowej. 

5.1.3 Pokój kontroli antydopingowej: 
Pomieszczenie powinno być zlokalizowane w pobliżu szatni zawodników i sędziów oraz być 

niedostępne dla publiczności i przedstawicieli środków przekazu. 
− Minimalna powierzchnia - 36m2 

składające się z następujących części: 
o Poczekalni stanowiącej część pomieszczenia kontroli lub przylegać bezpośrednio do niego 

(możliwe jest również postawienie przepierzenia pomiędzy tymi dwoma obszarami). Powinna 
także zapewnić miejsce do siedzenia dla 8 osób, możliwość powieszenia ubrań lub 
schowania ich do szafek oraz być wyposażona w lodówkę i telewizor. 

o Pomieszczenia kontroli, które powinno być wyposażone w 1 stół, 4 krzesła, umywalkę z 
bieżącą wodą, zamykaną szafkę na próbki.  

o Toalety przylegającej do pomieszczenia kontroli i posiadającej bezpośrednie, prywatne 
wejście do tego pomieszczenia. Musi być wyposażona w miskę ustępową i umywalkę z 
bieżącą wodą oraz kabinę prysznicową. 

− Lokalizacja  
w pobliżu szatni zawodników i sędziów, być niedostępne dla publiczności i przedstawicieli środków 
przekazu i osób nieupoważnionych; wskazane zapewnienie osobnego wejście dla lekarza; 

− Wyposażenie:  
poczekalnia - 1 miejsce do siedzenia dla 8 osób, 8 szafek na ubrania lub wieszaki, lodówka; 
odbiornik telewizyjny; 
pomieszczenie kontroli - 1 stół, 4 krzesła, 1 umywalka z lustrem, 1 zlew, 1 zamykana szafka na 
próbki, telefon; 
sanitariat - 1 toaleta, 1 umywalka z lustrem, 1 prysznic;  

− Wytyczne wykończeniowe: 
poczekalnia - sufit podwieszany - standard średnie, posadzka -betonowa przemysłowa utwardzana             
i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - gładkie malowane 
farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia; w obrębie umywalek płytki ceramiczne 
pomieszczenie kontroli - sufit podwieszany - standard średnie, betonowa przemysłowa utwardzana             
i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne ściany - okładzina 
PCW/płytki ceramiczne; 
sanitariat - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie, posadzka -
betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki 
ceramiczne, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne do wys. min 2m;  

− Minimalna ilość gniazd: 
poczekalnia - wtykowe - 8; RTV – 1; 
pomieszczenie kontroli - wtykowe podwójne - 4, gniazda IT 2xRJ45) -1; telefoniczne(połączenia 
zewn./wew.) -1; 
sanitariat - wtykowe – 1 hermetyczne przy umywalce; 

− Wentylacja mechaniczna: 
poczekalnia - wymagana; 
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pomieszczenie kontroli - wymagana 
sanitariat - wymagana;  

− Klimatyzacja 
poczekalnia  - wymagana; 
pomieszczenie kontroli - wymagana 
sanitariat - niewymagana. 

5.1.4 Strefa sportowa 
 Należy przewidzieć wielofunkcyjną strefę w podziale na poszczególne pomieszczenia, mogące pełnić 
funkcję siłowni/ masażu/ fizjoterapii/ gabinetu odnowy biologicznej, jako zespołu regeneracji sportowej 
pierwszej drużyny 

− Minimalna powierzchnia – 150m2  
− Lokalizacja - w pobliżu sali rozgrzewkowej, przy strefie pierwszej drużyny, z możliwością 

udostępniania do celów komercyjnych; 
− Wyposażenie: - poza zakresem opracowania 

sprzęt gimnastyczny, matę do sportów walki: 
o drabinki i drążki  
o materace miękkie i materace twarde  
o mata uniwersalna tatami do sportów walki  

− Wytyczne wykończeniowe: 
sufit podwieszany - standard średni, odporny na uderzenia piłką;  posadzka – nawierzchnia 
sportowa/poliuretan/kauczuk; ściany – gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia; 

− Minimalna ilość gniazd: 
gniazda wtykowe - 1 na każdy 30 m2;  

− Wentylacja mechaniczna – wymagana wysokowydajna; 
5.1.4.1 Miejsce do rozgrzewki przedmeczowej 

Jeśli stan boiska lub warunki atmosferyczne nie umożliwiają przeprowadzenia rozgrzewki na boisku, 
trzeba zapewnić odpowiednie miejsce, aby umożliwić zespołom przeprowadzenie rozgrzewki o powierzchni 
min. 100m² dla każdej z drużyn. Wspólna sala powinna być zlokalizowana w pobliżu szatni pierwszej drużyny 
i mieć możliwość podzielenia na min. 2 części.  Miejsce powinno być oddzielone od kibiców, mediów i innych 
osób nieupoważnionych, w codziennym użytkowaniu mogące pełnić funkcje komercyjne. 

− Minimalna powierzchnia – 2x100m2  
− Lokalizacja - w pobliżu szatni pierwszego zespołu; z możliwością udostępniania do celów 

komercyjnych; 
− Wyposażenie: wydzielenie pomieszczenia na 2 części kotarą grodzącą podwieszoną do 

podkonstrukcji stalowej z napędem elektrycznym – wymiary w zależności od projektu; wyposażenie 
sportowe - poza zakresem opracowania  

− Wytyczne wykończeniowe: 
sufit podwieszany - standard wysoki, odporny na uderzenia piłką;  posadzka – nawierzchnia 
sportowa/poliuretan/kauczuk; ściany – bez wystających elementów, o powierzchni zapobiegającej 
urazom i wolnej przestrzeni do sufitu; gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia; 

− Minimalna ilość gniazd: 
gniazda wtykowe - 1 na każdy 30 m2;  

− Wentylacja mechaniczna – wymagana wysokowydajna; 
5.1.4.2 Pomieszczenie sauny 

− Minimalna powierzchnia – 30m2  
Pomieszczenie sauny powinno posiadać niezależny węzeł sanitarny (oddzielnie męski i damski) oraz 
szatnię  

− Lokalizacja - w pobliżu szatni pierwszego zespołu; z możliwością udostępniania do celów 
komercyjnych; 

− Wyposażenie:  
Szatnia - 8 miejsc do siedzenie, indywidualne szafki lub wieszaki na odzież dla 8 osób,  
Sauna - ławki drewniane z drewna leżakowego do leżenia/siedzenia dla co najmniej 8 osób; 
podgłówek – 8 szt.; piec – 15 kW; posadzka - betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/ 
płytki ceramiczne antypoślizgowe, podest drewniany; ściany - okładzina z desek drewnianych; 

− Wytyczne wykończeniowe: 
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Sauna - standard podwyższony, drewno wysokiej klasy, brzegi elementów− zaokrąglone; 
szatnia - sufit podwieszany - standard wysoki, posadzka - betonowa przemysłowa utwardzana             
i impregnowana/płytki ceramiczne, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na 
zabrudzenia; 
węzeł sanitarny - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard wysoki, 
posadzka - betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa 
/płytki ceramiczne, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne do wys. min 2m 
natryski – 3 prysznice;  
toaleta - 2 muszle ustępowe (wydzielone), 2 umywalki z lustrami, 1 pisuar;  

− Minimalna ilość gniazd: 
gniazda wtykowe - 1 na każdy 5 m2; telefoniczne (połączenia zewn./wew.) - 1;   
toaleta - wtykowe - 1hermetyczne 1 przy umywalce; 

− Wentylacja mechaniczna – wymagana wysokowydajna; 
5.1.4.2.1 Pomieszczenia masażystów z węzłami sanitarnymi. 

Należy zaprojektować szatnie i zaplecze sanitarne dla zespołu masażystów/fizjoterapeutów, dla 
każdej płci oddzielnie, obsługujących zawodników pierwszej drużyny oraz strefę sportową. 

− Minimalna powierzchnia - 25m2 każdy 
− Lokalizacja - w pobliżu sali rozgrzewkowej i pomieszczeń przewidzianych na komercję; 
− Wyposażenie:  

szatnia - 1 stół, 2 krzesła, 6 szafek na ubrania,  
sanitariat - 1 toaleta wydzielona, 1 umywalka, 1 prysznic, w męskim dodatkowo pisuar; 

− Wytyczne wykończeniowe: 
szatnia - sufit podwieszany - standard średnie, posadzka – wykładzina PCW/płytki ceramiczne, ściany 
- gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia/okładzina PCW; 
sanitariat - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie, posadzka - 
wykładzina PCW/płytki ceramiczne, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne do wys. min 2m;  

− Minimalna ilość gniazd: 
szatnia - wtykowe – 2, telefoniczne (połączenia zewn./wew.) - 1;  

− Wentylacja mechaniczna: 
szatnia - wymagana; 
sanitariat - wymagana;  

− Klimatyzacja: 
Szatnia – niewymagana; 
sanitariat -  niewymagana; 

5.1.5 Strefa dla przedstawicieli mediów 
Stadion musi posiadać nowoczesną infrastrukturę na potrzeby mediów, w celu umożliwienia realizacji 

przekazu medialnego, która zagwarantuje najbardziej zaawansowaną i najlepszą technologię wraz             
z usługami towarzyszącymi stacjom telewizyjnym oraz radiowym, przedstawicielom prasy, a także 
fotografom.  

Infrastruktura na potrzeby mediów na widowni została opisana w punkcie 4.1.1.2.4., poniższy opis 
dotyczy wnętrz budynku wielofunkcyjnego i jego otoczenia w poziomie terenu.  

Niezbędne jest zapewnienie dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej wszystkim 
przedstawicielom mediów (Wi-Fi). 

Wszystkie trasy (korytarze, schody, windy, pochylnie, pomosty i inne) prowadzące od strefy wozów 
transmisyjnych do pozycji strefy pracy producenta sygnału telewizyjnego (pozycje kamerowe, pozycje 
komentatorskie, strefa płyty boiska, szatnie i strefa mieszana) muszą umożliwiać bezpieczny transport 
wózkami skrzyń ze sprzętem o 1,5 m szer. x 1 m wys. x 1 m głęb. Dotarcie (oraz drogi kablowe) do 
wszystkich stref pracy producenta sygnału telewizyjnego nie może przebiegać przez sektor gości oraz strefę 
ich wprowadzania na obiekt. 

Należy zapewnić wymagane przepisami odpowiednie stanowiska kamer, zarówno w zakresie 
wielkości, jak i ilości. 

Wymagany projekt wnętrz w min. zakresie holu wejściowego oraz sali konferencyjnej. 
5.1.5.1 Strefa wejściowa: 

− Minimalna powierzchnia - 120m2, 
 hall wejściowy - 80m2, 
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 recepcja - 20m2, 
 szatnia - 20m2 

− Lokalizacja  
niezależne wejście, przy wejściu należy zlokalizować pomieszczenie / strefę recepcji, gdzie 
przedstawiciele mediów mogą uzyskać akredytację; 
komunikacja przedstawicieli prasy fotoreporterów i pracowników telewizji, musi być oddzielona od 
komunikacji kibiców, kibiców VIP i zawodników, 

− Wyposażenie:  
 recepcja - lada recepcyjna, 2 szafki na dokumenty, 2 krzesła; 

szatnia - długości lady 1m/30 miejsc w szatni – wieszaki na ubrania dla 100 osób, szafki depozytowe 
- min. 100 zamykanych;  

− Wytyczne wykończeniowe: 
hall - sufit podwieszany - standard wysoki, pochłanianie dźwięku - klasa A, posadzka - kamień lub 
inna posadzka twarda (np. ceramika, spiek kwarcowy, beton architektoniczny) zaakceptowana przez 
Zamawiającego, ściany - tynkowane, malowane/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; 
recepcja - sufit podwieszany - standard wysoki, pochłanianie dźwięku - klasa A, posadzka - kamień 
lub posadzka twarda (np. ceramika, spiek kwarcowy, beton architektoniczny); ściany - tynkowane, 
malowane/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; 

− Minimalna ilość gniazd: 
hall - wtykowe - 1 na każde 20m2, gniazdo IT(RJ45) - 1, gniazdo A/V (XLR M) – 3, gniazdo RTV - 1; 
recepcja – 4 wtykowe, gniazdo IT(RJ45) - 3, gniazdo A/V (XLR M) – 1, gniazdo RTV - 1;telefoniczne 
(połączenia zewn./wew.) – 2; sieć Wi-Fi 

− Wentylacja mechaniczna: 
hall - wymagana; 
recepcja - wymagana 

− Klimatyzacja: 
hall  - wymagana; 
recepcja - wymagana. 

5.1.5.2 Strefy mieszane: 
Należy zaprojektować strefę mieszaną przy wyjściu zawodników z szatni w kierunku parkingu 

autobusów dla zawodników, gdzie będzie można przeprowadzać wywiady z zawodnikami i trenerami po 
meczu. Strefa musi być bezpieczna i niedostępna dla kibiców, a jej powierzchnia musi umożliwiać 
jednoczesne przebywanie 50 dziennikarzom – zalecana powierzchnia ok. 200 m².  Granice strefy mieszanej 
powinny być jasno określone, np. za pomocą słupków taśmowych. Przestrzeń ta może być wewnętrzna 
(pomieszczenie), a w przypadku strefy zewnętrznej, wymagane jest jej stałe zadaszenie. Odstępstwa od 
tego standardowego warunku (np. zastosowanie stałych elementów do montażu przekrycia na ważne 
mecze) wymagają zgody Zamawiającego, a następnie Komisji Licencyjnej PZPN. Strefa musi być dobrze 
oświetlona. 

Należy wyznaczyć także przestrzeń/pomieszczenie w pobliżu przejścia z płyty boiska do szatni 
wewnątrz budynku, gdzie można będzie prowadzić krótkie wywiady z zawodnikami i trenerami. Przestrzeń ta 
musi być odpowiedniej wielkości, umożliwiającej bezkolizyjne ustawienia tła i realizacji wywiadów bez 
blokowania przejścia.  

Każda z tych stref powinna być łatwo dostępna z szatni, strefy roboczej dla mediów oraz strefy 
zarezerwowanej dla prasy w trybunie głównej. Strefa wywiadów wewnątrz budynku musi być funkcjonalnie 
powiązana z salą do przeprowadzania konferencji prasowych. 

Obszar ten musi być podzielony na cztery obszary, tj: dla przedstawicieli TV posiadających prawa do 
transmisji, jeden dla prasy, jeden dla dziennikarzy radiowych i jeden dla posiadaczy TV bez praw do 
transmisji. Należy wyznaczyć min. 4 miejsca do szybkich wywiadów o rozmiarach 4m x 3m, zgodnie             
z wymogami UEFA. 

− Minimalna powierzchnia - 100m2, 
− Minimalna ilość gniazd: 

Gniazda wtykowe - 1 na każde 10m2, gniazdo IT(RJ45) -1, gniazdo A/V (XLR M) – 4,  
− Wentylacja mechaniczna: 

hall - wymagana; 
− Klimatyzacja: 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

83

hall  - niewymagana; 
5.1.5.3 Pomieszczenie robocze mediów: 

Strefa robocza dla mediów powinna posiadać pomieszczenie robocze mediów, wyposażone w biurka             
z krzesłami dla min. 100 dziennikarzy (każde stanowisko powinno posiadać gniazdo elektryczne, gniazdo 
ISDN oraz infrastrukturę telefoniczną), zaplecze sanitarne (opisane w kolejnym punkcie), wydzieloną 
przestrzeń dla charakteryzatorów TV i mobilny bufet z obsługą cateringową (opisany w kolejnym punkcie). 
Strefa robocza dla mediów powinna zapewnić łatwy dostęp do i z innych części infrastruktury związanej             
z mediami, takich jak trybuna dla mediów czy pomieszczenie konferencji prasowych. 

− Minimalna powierzchnia - 150m2, 
− Wyposażenie:  

szafki zamykane na klucz, biurka i krzesła dla 100 osób (nie licząc fotoreporterów); 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard średni, pochłanianie dźwięku - klasa A, 

posadzka - wykładzina dywanowa/wykładzina PCW - standard średni, ściany - gładkie malowane 
farbą emulsyjną, system osłon okiennych; 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe – gniazda wtykowe podwójne z sieci gwarantowanej 
urządzeniem podtrzymującym zasilanie/UPS/ - 50,  gniazda IT (2xRJ45) - 50, gniazda telefoniczne 
(połączenia zewn./wewn.) - 50, gniazda RTV - 1 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana; 

5.1.5.4 Strefa robocza dla fotografów 
Stadion musi zapewnić strefę roboczą dla akredytowanych fotografów, wyposażoną w biurka, 

gniazda elektryczne, gniazda ISDN, infrastrukturą telefoniczną i sanitarną. Strefa robocza dla fotoreporterów 
może być odrębnym pomieszczeniem lub być połączona ze strefą roboczą dla mediów. Trzeba 
zagwarantować łatwy dostęp do płyty boiska oraz stanowisk fotografów. Strefę należy zaprojektować, tak 
aby mogło z niej korzystać min. 20 fotoreporterów. 
Miejsce pracy dla fotoreporterów musi zawierać dostęp do symetrycznego, bezprzewodowego, 
zabezpieczonego hasłem łącza internetowego o prędkości 50 Mb/s, pozwalającego na szybką transmisję 
zdjęć. 

− Minimalna powierzchnia - 50m2, 
− Wyposażenie - strefa robocza dla 20 fotografów: szafki ubraniowe na klucz, biurka i krzesła dla 20 

osób  
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard średni, pochłanianie dźwięku - klasa A, 

posadzka - wykładzina dywanowa/PCW - standard średni, ściany - gładkie malowane farbą 
emulsyjną 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe podwójne – 15, gniazda IT (2xRJ45) - 15, gniazda 
telefoniczne (połączenia zew./wew.) - 5, gniazda RTV - 1 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.5.5 Pokój przedstawicieli producenta sygnału telewizyjnego 
− Minimalna powierzchnia - 30 m2 

z dostępem do ciepłych napojów, bieżącej wody, toalety. Pokój może znajdować się w części 
pomieszczenia roboczego mediów 

− Wyposażenie: 
szafki ubraniowe na klucz, biurka i krzesła dla 15 osób  

− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard średni, pochłanianie dźwięku - klasa A, 
posadzka - wykładzina dywanowa/PCW - standard średni, - gładkie malowane farbą emulsyjną 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe podwójne – 8, gniazda IT (2xRJ45) - 8, gniazda 
telefoniczne (połączenia zew./wew.) - 4, gniazda RTV - 1 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.5.6 Sala konferencyjna: 
Stadion powinien posiadać pomieszczenie do przeprowadzania konferencji prasowych z miejscami 

dla min. 100dziennikarzy o powierzchni minimalnej 200m², wyposażone w instalacje zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi PZPN dla klubów Ekstraklasy. 
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Sala konferencyjna powinna stanowić odrębne pomieszczenie, w wyjątkowym przypadku może być 
dopuszczone, że jest częścią pomieszczenia roboczego mediów. W takim przypadku niezbędne jest 
zachowanie możliwości podzielenia obu pomieszczeń ścianka mobilną. 

Na jednym z końców pomieszczenia konferencyjnego, usytuowanym od strony wejścia ze strefy 
szatni, powinno być umieszczone podwyższenie, na którym będą znajdować się trenerzy, zawodnicy, 
rzecznicy prasowi, tłumacze, stoi na nim stół, krzesła, a na stole – mikrofony, za krzesłami dla uczestników 
konferencji powinno zostać przewidziane stabilne miejsce, na którym ustawiana jest ścianka sponsorska. Na 
przeciwległym końcu pomieszczenia należy umieścić podwyższenie skierowane w stronę platformy, na 
którym telewizyjne ekipy techniczne będą mogły instalować kamery i statywy (minimum 3 m długości na 1 m 
szerokości - 2 sztuki); w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy środkowe miejsce na platformie przeznaczonej dla 
kamer powinno być zarezerwowane dla producenta sygnału i/lub nadawcy na żywo. Platforma dla kamer 
powinna znajdować się na samym końcu sali lub alternatywnie po jej bokach, jednak w taki sposób, by nie 
utrudniać przebiegu konferencji żadnemu z jej uczestników. Pomieszczenie konferencji prasowych powinno 
być tak zlokalizowane, aby zapewnić graczom i trenerom komfortowy dostęp do niej ze strefy szatni oraz 
przedstawicielom mediów ze strefy roboczej dla mediów, a także przylegać bezpośrednio do strefy 
mieszanej. Pomieszczenie konferencji prasowych musi być również wyposażone w system nagłośnienia             
i podłączeń multimedialnych - konferencyjny oraz wideokonferencyjny (skrzynkę rozdzielczą). Dla 
przedstawicieli mediów powinien być udostępniony sygnał dźwiękowy z konferencji prasowej; sygnał 
dźwiękowy z konferencji prasowej to kompletny mix dźwiękowy, w którym zawierają się sygnały             
z mikrofonów: trenerów, prowadzącego konferencje, mikrofonów do których zadawane są pytania przez 
dziennikarzy; sygnał powinien być dystrybuowany w postaci elektrycznej i udostępniony mediom w ilości nie 
mniej niż 12 gniazd XLR-M w obrębie sali konferencyjnej; nie mniej niż 1 gniazdo musi być dedykowane dla 
producenta sygnału telewizyjnego, a nie mniej niż 2 dla posiadaczy praw telewizyjnych; 2 gniazda XLR-M             
z sygnałem dźwiękowym z konferencji prasowej były dostępne w strefie wozów.  
Sala do konferencji prasowych powinna być jasno oświetlona, nad stołem prezydialnym z oprawami 
kierunkowymi, z jednoczesną możliwością podłączenia dodatkowego oświetlania przez przedstawicieli 
mediów (podłączenie do źródła prądu w postaci florbox’ów).  

− Minimalna powierzchnia - 200 m2 
− Wyposażenie: - stoły konferencyjne modułowe100 foteli konferencyjnych z pulpitami rozkładanymi, 

pulpit konferencyjny (biurka)długości min 5mb, 7 foteli (trenerzy, zawodnicy),podest prezydialny 
min. 7,5m x 3m; 
stanowisko kamer,  platforma o wymiarach min. 1m x 3m  
ekran do zabudowy sufitowej na pilota wraz z projektorem, telefon, fax, rozdzielacz, nagłośnienie;  

− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard wysoki, pochłanianie dźwięku - klasa A, 
posadzka - wykładzina dywanowa/PCW - standard wysoki, ściany - standard wysoki, tynkowane, 
malowane/panele akustyczne/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; system osłon okiennych; 

− gniazda wtykowe podwójne z sieci gwarantowanej urządzeniem podtrzymującym zasilanie/UPS/-50, 
gniazda IT (2xRJ45) - 50, gniazdo A/V (XLR M) – 15, gniazda telefoniczne (połączenia zew./wew.) - 
2, gniazda RTV – 1na 50m2 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana 

5.1.5.7 Bufet 
Wydzielona przestrzeń w strefie wejściowej, w pobliżu pomieszczenia roboczego mediów i sali 
konferencyjnej, umożliwiająca użytkownikowi, w obsłudze najemcy, zorganizowanie stanowiska/lady w 
obsłudze cateringowej dla 100 przedstawicieli mediów. 
5.1.5.8 Studia TV – 2 pomieszczenia: 

− Minimalna powierzchnia - wymiary 5m x 5m x 3m każde; zalecane, aby pełniły rolę studia 
plenerowego (przeszklone) z niezakłóconym widokiem na płytę boiska; 

− Lokalizacja: łatwy dostęp po meczu ze strefy szatni. 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany –akustyczny, standard wysoki, 
posadzka - wykładzina dywanowa/PCW - standard wysoki, 
ściany – jedna cała szklana z widokiem na płytę boiska, pozostałe ściany – gładkie, 
malowane/panele akustyczne; ścianki dźwiękoszczelne.  
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− Minimalna ilość gniazd w każdym studiu:  gniazda wtykowe –min. 5, gniazda IT (RJ45) - 3, gniazdo 
A/V (XLR M) – 1, gniazda telefoniczne (połączenia zew./wew.) – 1, gniazda RTV – 2 oraz inne, 
wymagane przez TV; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.5.9 WC męski dla strefy mediów: 
− Wyposażenie:  

3 miski ustępowe, 3 pisuary, 3 umywalki;  
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, 
szczotki wc – które dostarczone zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie,  
posadzka - betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa 
/płytki ceramiczne,  
ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe – 1 hermetyczne przy każdej umywalce; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.1.5.10 WC damski dla strefy mediów : 
− Wyposażenie:  

2 miski ustępowe, 2 umywalki;  
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, 
szczotki wc – które dostarczone zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany -do pomieszczeń mokrych i wilgotnych,  standard średnie,  
posadzka - betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa 
/płytki ceramiczne,  
ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:   
wtykowe - 1 hermetyczne przy każdej umywalce; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.1.5.11 WC dla osób niepełnosprawnych dla strefy mediów - damski: 
− Minimalna powierzchnia - 5 m2 
− Wyposażenie:  

1 miska ustępowa, 1 umywalka z lustrem, pochwyty, poręcze oraz wszystkie elementy dedykowane 
dla osób niepełnosprawnych objęte są zamówieniem; 
przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, 
dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, pojemniki na odpadki, szczotki wc – które dostarczone 
zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie,  
posadzka - betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa 
/płytki ceramiczne,  
ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:   
wtykowe hermetyczne - 1; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.5.12 WC dla osób niepełnosprawnych dla strefy mediów - męski: 
− Minimalna powierzchnia - 5 m2 
− Wyposażenie:  
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1 miska ustępowa, 1 umywalka z lustrem, pochwyty, poręcze oraz wszystkie elementy dedykowane 
dla osób niepełnosprawnych objęte są zamówieniem; 
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, pojemniki na odpadki, szczotki wc – które 
dostarczone zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie,  
posadzka - betonowa przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa 
/płytki ceramiczne,  
ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:  
wtykowe hermetyczne - 1; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.6 Strefa gości honorowych (VIP) 
Na stadionie, w budynku wielofunkcyjnym, należy zaprojektować odpowiednią powierzchnię, 

stanowiąca strefę przyjęć gości honorowych, partnerów komercyjnych oraz miejsce realizacji oficjalnego 
programu przyjęcia federacji, mogąca pomieści min. 450 osób (trybuna VIP) oraz min.100 osób w lożach. 
Strefa powinna składać się z wejścia, holu głównego z recepcją, szatni, pomieszczenia przyjęć 
(obsługiwanego w oparciu o catering), zlokalizowanego w centralnej części i posiadającego możliwie 
niegraniczony wgląd na  płytę boiska oraz możliwość podziału na 3 części. W codziennym użytkowaniu 
przestrzeń ta powinna mieć aranżację umożliwiającą funkcjonowanie jako 3 niezależnych sal 
konferencyjnych, służących jednocześnie celom komercyjnym. W strefie VIP należy zaprojektować 11 lóż 
honorowych, w tym jedną większą tzw. prezydencką oraz niezależną powierzchnią przed lożami, mogącą 
pełnić funkcję sali cateringowej. Cała strefa winna być dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych             
i posiadać niezależne zaplecze sanitarne, spełniające aktualne warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki (Dz.U.2015 poz.1422), w tym indywidualne toalety dla każdej z lóż. 
5.1.6.1 Strefa wejściowa 
Wejście dla VIP-ów powinno być usytuowane w części reprezentacyjnej stadionu jako oddzielone od 
pozostałych stref na stadionie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności VIP-om. Wejście powinno 
prowadzić poprzez hall z recepcją bezpośrednio do strefy gościnnej VIP oraz sektora VIP. 

− Minimalna powierzchnia - 80 m2 
Hol wejściowy z recepcją  

− Wyposażenie:  
lada recepcyjna, 2 szafy na dokumenty, 2 fotele obrotowe, 2 zestawy komputerowe, system 
zintegrowany dostępu do sieci;   

− Wytyczne wykończeniowe:  
Wymagany projekt wnętrz 
hall wejściowy - sufit podwieszany - standard wysoki, posadzka - kamień lub inna posadzka twarda 
(np. elegancka ceramika, spiek kwarcowy, beton architektoniczny) zaakceptowana przez 
Zamawiającego, ściany - tynkowane, malowane/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; 
recepcja - sufit podwieszany - standard wysoki, posadzka -kamień lub inna posadzka twarda (np. 
elegancka ceramika, spiek kwarcowy, beton architektoniczny) zaakceptowana przez Zamawiającego, 
ściany - tynkowane, malowane/okładzina uzgodniona z Zamawiającym 

− Minimalna ilość gniazd:  
hall wejściowy - gniazda wtykowe - 1na każde 10m2, gniazda IT (2xRJ45) - 1, gniazda telefoniczne 
(połączenia zew/wew.) - 1, gniazda RTV -2;dostęp do otwartego Wi-Fi 
recepcja - gniazda wtykowe - 1na każde 5m2, gniazda IT(2xRJ45) - 2, gniazda telefoniczne 
(połączenia zew/wew.) - 1, gniazda RTV -1 
Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.6.2 Szatnia VIP: 
− Minimalna powierzchnia -  25 m2 , nie mniej niż 0,05 m2/ osobę 

Wymagany projekt wnętrz 
− Wyposażenie:  



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

87

blat lady szatni o długości nie mniejszej niż 1mb długości lady/50 miejsc w szatni, wieszaki dla min. 
400 osób, szafki depozytowe zamykane - min. 100  

− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard wysoki, posadzka -kamień lub inna 
posadzka twarda (np. elegancka ceramika, spiek kwarcowy, beton architektoniczny) zaakceptowana 
przez Zamawiającego, ściany - tynkowane, malowane/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe - 1na każde 10 m2, gniazda IT(RJ45) - 1, gniazda 
telefoniczne (połączenia zew/wew.) - 1, gniazda RTV -1; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.6.3 Strefa gościnna VIP 
Na stadionie musi być odpowiednia powierzchnia stanowiąca strefę przyjęcia VIP-ów, partnerów 
komercyjnych oraz realizacji oficjalnego programu przyjęcia federacji, posiadająca widok na płytę boiska 
oraz nieograniczony dostęp do otwartego Wi-Fi 

− Minimalna powierzchnia strefy gościnnej -  400 m2 
Przestrzeń ta powinna umożliwić tymczasowy podział na 3 mniejsze strefy ściankami mobilnymi  

− Wytyczne wykończeniowe:  
Wymagany projekt wnętrz, 
sufit podwieszany - standard wysoki, posadzka -kamień lub inna posadzka twarda (np. elegancka 
ceramika, spiek kwarcowy, beton architektoniczny) zaakceptowana przez Zamawiającego, ściany - 
tynkowane, malowane/panele akustyczne/ okładzina uzgodniona z Zamawiającym, system osłon 
okiennych; 

− Minimalna ilość gniazd wykonanych jako systemowe w podłodze (floorboxy): 
gniazda wtykowe podwójne – 1 na każde 20m2, gniazda IT(2xRJ45) – 9 (po 3 na każde 100-150m2), 
gniazda telefoniczne (połączenia zew/wew.) – 3 (po 1 na każde 100-150m2), gniazda RTV -3 (po 1 
na każde 100-150m2); dostęp do otwartego Wi-Fi 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja – wymagana 

5.1.6.4 Loże VIP (11pomieszczeń) z widokiem na płytę boiska 
− Minimalna powierzchnia każdej -  20 m2; centralna - 40 m2 

taras na wydzielonej widowni z siedziskami w ilości odpowiadającej pojemności gości w loży, 
zaprojektowany w sposób nieograniczający widoczności z wnętrza lóż; 
toaleta w każdej z lóż 
Wymagany projekt wnętrz;  

− Wytyczne wykończeniowe - standard wysoki:  
Loże: - sufit podwieszany - standard wysoki, posadzka - wykładzina dywanowa/PCW, ściany - 
tynkowane, malowane/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; 
Toaleta: - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard wysoki, posadzka - 
kamień/płytki ceramiczne wielkoformatowe, ściany - kamień/płytki ceramiczne 
wielkoformatowe/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; 

− Minimalna ilość gniazd: 
w każdej loży:  gniazda wtykowe – w zależności od ilości osób i urządzeń do podłączenia; gniazda 
IT(2xRJ45) – 1 w zależności od ilości osób i urządzeń do podłączenia, gniazda telefoniczne 
(połączenia zewn/wewn.) – 1, gniazda RTV -1; zalecane zachowanie standardu A jako systemowe w 
podłodze (floorboxy):  dostęp do otwartego Wi-Fi  
Toaleta: gniazda wtykowe – 1 hermetyczne na każdą umywalkę 

− Wentylacja mechaniczna  
w każdej loży - wymagana, 
Toaleta: - wymagana, 

− Klimatyzacja  
w każdej loży- wymagana, 
Toaleta: - niewymagana, 

− Wyposażenie: 
każdej loży (w zależności od powierzchni): 4 – 6 krzeseł/foteli, 1 -2 stół/ława,1-2 kanapa 2-
osobowa, 1-2 szafa ubraniowa/barek w zabudowie, lodówka, telewizor, telefon (połączenia 
zewn./wewn.),  
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Toaleta: 1 muszla ustępowa, umywalka z blatem; 
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, 
szczotki wc – które dostarczone zostaną przez Użytkownika 

5.1.6.5 Przestrzeń recepcyjna lóż 
− Minimalna powierzchnia -  200 m2 
− Wymagany projekt wnętrz;  
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard wysoki, posadzka – kamień/wykładzina 

dywanowa lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego, ściany - standard wysoki, tynkowane, 
malowane/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; system osłon okiennych; 

− Minimalna ilość gniazd wykonanych w standardzie A jako systemowe w podłodze (floorboxy):  
gniazda wtykowe – 1szt na każde 20m2; dostęp do otwartego Wi-Fi 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie ruchome (stoły, kanapy, fotele) – poza zakresem zamówienia 

5.1.7 Toalety 
Wyposażenie sanitarne dostępne wyłącznie dla widzów VIP w ilości zależnej od zaprojektowanej liczby gości, 
obliczone wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami), z zachowaniem 
proporcji mężczyźni / kobiety: 60/40, w tym min. jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

− Wymagany projekt wnętrz;  
− Wyposażenie: 

„biały montaż” standard wysoki, umywalki w blacie, w ilości odpowiadającej przyjętym 
rozwiązaniom;  
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, 
szczotki wc – które zostaną dostarczone przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard wysoki,  
posadzka - kamień/płytki ceramiczne wielkoformatowe,  
ściany - kamień/płytki ceramiczne wielkoformatowe/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; 
blaty umywalkowe – kamienne/spiek kwarcowy/ 

− Minimalna ilość gniazd:   
wtykowe – 1hermetyczne przy każdej umywalce; dostęp do otwartego Wi-Fi 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.7.1 WC dla osób niepełnosprawnych dla strefy VIP 
− Minimalna powierzchnia - 5 m2 
− Wyposażenie:  

1 miska ustępowa, 1 umywalka z lustrem, pochwyty, poręcze oraz wszystkie elementy dedykowane 
dla osób niepełnosprawnych objęte są zamówieniem; 
przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, 
dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, szczotki wc – 
które dostarczone zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard wysoki,  
posadzka - kamień/płytki ceramiczne wielkoformatowe,  
ściany - kamień/płytki ceramiczne wielkoformatowe/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; 

− Minimalna ilość gniazd:   
wtykowe hermetyczne przy umywalce - 1; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.8 Gastronomia 
Pomieszczenia przeznaczone do konsumpcji, niezależnie czy w układzie restauracyjnym (obsługa kelnerska) 
czy cateringu, planowane są do wykonania w standardzie deweloperskim (posadzki wg odpowiedniego 
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standardu, sufity podwieszane wg projektu podstawowego, ściany – malowane w kolorze białym; na 
zapleczu kuchennym wykonane podejścia mediów zakończone zaworami, skrzynkami z podlicznikami) do 
wykończenia wg projektu wnętrz Najemcy, opracowanym na podstawie wytycznych w odpowiednim 
standardzie i uzgodnionym z Zamawiającym. 
5.1.8.1 Sala restauracyjna konsumpcyjna: 
Powinna być zlokalizowana w sąsiedztwie strefy VIP, z możliwością połączenia z częścią recepcyjną w jedną 
salę. Wymagany projekt wnętrz. 

− Minimalna powierzchnia - 250 m2 
w tym szatnia o powierzchni nie mniejszej niż 0,05 m2/ osobę oraz blat lady szatni o długości nie 
mniejszej niż 1mb długości lady/50 miejsc w szatni, wieszaki dla min. 150 osób, 
Wymagany projekt wnętrz; adaptacja Najemcy wg odrębnego projektu wnętrz uzgodnionego z 
Zamawiającym,  

− Wytyczne wykończeniowe: 
sufit podwieszany - standard wysoki, posadzka - kamień lub inna posadzka twarda (np. elegancka 
ceramika, spiek kwarcowy, beton architektoniczny) zaakceptowana przez Zamawiającego, ściany - 
tynkowane, gładkie, malowane; adaptacja wnętrz wg projektu Najemcy (panele akustyczne/ 
okładzina uzgodniona z Zamawiającym, system osłon okiennych); 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe - 1 na każde 25m2, gniazdo IT (2xRJ45) - 2, gniazdo 
telefoniczne (połączenia zewn./wewn.) - 3, gniazdo RTV - 3 ; dostęp do otwartego Wi-Fi 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.8.2 Zaplecze restauracyjne 
W ramach zaplecza restauracji należy zapewnić odpowiednią przestrzeń, umożliwiającą prawidłowe 
funkcjonowanie gastronomii w obiekcie, uwzględniając takie pomieszczenia jak: kuchnia, przygotowalni, 
zmywalnia, chłodnie, magazyny, zaplecze socjalne dla pracowników gastronomii. 

− Minimalna powierzchnia - 180 m2 
− Wyposażenie - w zależności od przyjętych przez wykonawcę rozwiązań technologicznych, objęta 

dostawą Najemcy, 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie, posadzka - betonowa 
przemysłowa utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, 
ściany – tynkowane, gładkie, malowane farmą lateksową/zmywalną i odporną na zabrudzenia 
/okładzina PCW/płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:  w zależności od przyjętych przez wykonawcę rozwiązań technologicznych, 
zasilane z sieci podstawowej. Urządzenia technologiczne powyżej 2,0 kW zasilać z wydzielonych 
obwodów. Liczbę i rodzaj gniazd (1- i 3- fazowe) dostosować do projektu technologii;  

− Wentylacja mechaniczna – wymagana wysokowydajna, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.8.3 Toalety strefy gastronomicznej 
Wyposażenie sanitarne dostępne gości restauracji w ilości zależnej od zaprojektowanej liczby gości, 

obliczone wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami), z zachowaniem 
struktury 60/40, w tym min. jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

− Wymagany projekt wnętrz;  
− Wyposażenie: 

„biały montaż” standard wysoki, umywalki na/w blacie, w ilości odpowiadającej przyjętym 
rozwiązaniom;  
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, 
szczotki wc – które zostaną dostarczone przez Najemcę 

− Wytyczne wykończeniowe: standard wysoki wg projektu wnętrz  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard wysoki,  
posadzka - kamień/płytki ceramiczne wielkoformatowe,  
ściany - kamień/płytki ceramiczne wielkoformatowe/okładzina uzgodniona z Zamawiającym; 
blaty umywalkowe – kamienne/spiek kwarcowy/ 
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− Minimalna ilość gniazd:   
wtykowe – 1 hermetyczne przy każdej umywalce; dostęp do otwartego Wi-Fi 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.8.4 Bar z zapleczem: 
W zależności od przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania projektowego lokalizacji i funkcjonowania 

części gastronomicznej, obsługującej wszystkie sektory dostępne z budynku głównego, podkreśla się wymóg 
zapewnienia dostępu do konsumpcji widzów każdego z tych sektorów. Pomieszczenie baru musi posiadać 
ladę o odpowiedniej długości (min. 65cm na każde 100 osób), mogącej w sposób bezkolizyjny obsłużyć gości 
oraz zaplecze magazynowe i sanitarne dla pracowników.  

− Minimalna powierzchnia - 30 m2 
Wymagany projekt wnętrz; możliwa adaptacja wg odrębnego projektu wnętrz Najemcy, po 
uzgodnieniu z Zamawiającym,  

− Wytyczne wykończeniowe: 
sufit podwieszany - standard wysoki, posadzka - kamień lub inna posadzka twarda (np. elegancka 
ceramika, spiek kwarcowy, beton architektoniczny) zaakceptowana przez Zamawiającego, ściany - 
tynkowane, gładkie, malowane; możliwa adaptacja Najemcy (panele akustyczne/okładzina 
uzgodniona z Zamawiającym, system osłon okiennych); 

− Minimalna ilość gniazd:  1- i 3- fazowe, w zależności od przyjętych przez wykonawcę rozwiązań 
technologicznych; gniazda RTV – 1 szt. w każdym  

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.9 Strefa dowodzenia i ochrony 
5.1.9.1 Pomieszczenie ochrony 
Pomieszczenie należy zaprojektować jako łatwo dostępne z poziomu przyziemia/parteru, jako pełniące 
kontrolę nad obiektem przez 24 godz/dobę z dostępem do kompletnego monitoringu obiektu, a w przypadku 
imprezy masowej, mające kontrolę nad niezależnym wejściem do strefy dowodzenia. 
Pomieszczenie musi posiadać dostęp do toalety. 

− Minimalna powierzchnia - 20m2 
− Wyposażenie: - 2 biurka, 2 fotele obrotowe, 1 szafa ubraniowa, telefon, fax, monitory, komputer; 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard średni, posadzka - wykładzina 

PCW/dywanowa - standard średni, ściany - tynkowane, gładkie, malowane; 
− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe - 1 na każde 3m2, gniazda IT (2xRJ45) - 2, gniazda 

telefoniczne (połączenia zew/wew.) - 2, gniazda RTV -1; 
−  Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.9.2 Pomieszczenie operatora obiektu: 
Pomieszczenie należy zaprojektować jako łatwo dostępne z poziomu przyziemia/parteru, z dostępem do 
kompletnego monitoringu obiektu oraz BMS. 
Pomieszczenie musi posiadać dostęp do toalety. 

− Minimalna powierzchnia - 20m2 
− Wyposażenie: - 2 biurka, 2 fotele obrotowe, 1 szafa ubraniowa, telefon, fax, monitory, komputer; 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard średni, posadzka - wykładzina 

PCW/dywanowa - standard średni, ściany - tynkowane, gładkie, malowane; 
− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe - 1 na każde 3m2, gniazda IT (2xRJ45) - 2, gniazda 

telefoniczne (połączenia zewn/wewn.) - 2, gniazda RTV -1; 
−  Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.9.3 Zintegrowane stanowisko dowodzenia: 
Należy zaprojektować niedostępne dla osób postronnych pomieszczenie kontrolne/dowodzenia, zapewniające 
ogólny przegląd wnętrza stadionu oraz odsłuch trybun. Stanowisko powinno składać się z pomieszczenia 
umożliwiającego swobodną pracę podczas meczów 8 osób, wyposażonego w stoły do pracy, krzesła, dostęp 
do Internetu oraz systemu komunikacji głosowej. 
Zaleca się zastosowanie pochylonych przeszklonych ścian w pomieszczeniu, umożliwiających bezpośredni 
wgląd na wnętrze stadionu i jednocześnie uniemożliwiających wgląd kibiców do wnętrza pomieszczenia. 
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Zintegrowane stanowisko dowodzenia ma zapewnić koordynację działań prowadzonych w związku z 
zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych oraz monitorowanie i rejestrację zachowań osób 
uczestniczących w imprezie na stadionie oraz wokół niego. Możliwość nawiązania łączności ze spikerem 
zawodów i policją. Wyposażone w system nagłaśniający oraz monitoringu audio-wizualnego, niezależny 
węzeł sanitarny w pobliżu. 

− Minimalna powierzchnia - 40 m2 
−  Wyposażenie: 8 foteli obrotowych, szafy ubraniowe dla 8 osób, telefon, fax, pulpit sterowania, 

system monitoringu, sterowanie światłem i nagłośnieniem; blat roboczy/biurka;  
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard średni, posadzka – wykładzina 

PCW/dywanowa - standard średni, ściany - tynkowane, malowane, panele akustyczne; 
− Minimalna ilość gniazd wykonanych jako systemowe w podłodze (floorboxy):  gniazda wtykowe 

podwójne – min. 6, gniazda IT (2xRJ45) – min.4, gniazda telefoniczne (połączenia zewn/wewn.) – 
min. 4; RTV – 2; Wi – Fi; 

−  Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja – wymagana indywidualna. 

5.1.9.4 Spiker zawodów: 
− Minimalna powierzchnia - 20 m2 
−  Wyposażenie: 3 biurka, 3 fotele obrotowe, 1 szafa ubraniowa, telefon, fax, system nagłośnienia 

stadionu; powinno być wyposażone w szyby uchylne, tak aby była dobra słyszalność publiczności 
zgromadzonej na widowni; 

− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard średni, posadzka - wykładzina 
PCW/dywanowa - standard średni, ściany - tynkowane, malowane, panele akustyczne; 

− Minimalna ilość gniazd wykonanych jako systemowe w podłodze (floorboxy): gniazda wtykowe 
podwójne – min. 2, gniazda IT (2xRJ45) – min. 2, gniazda telefoniczne (połączenia zewn/wewn.) – 
min. 4, gniazda RTV -1; 

−  Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja – wymagana indywidualna. 

5.1.9.5 Pomieszczenie policji 
Dla policji należy zapewnić w zabezpieczonym i odpowiednim miejscu pomieszczenie. Zalecane w 
bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska dowodzenia i spikera oraz z możliwością swobodnego poruszania się 
pomiędzy tymi pomieszczeniami. Pomieszczenie musi posiadać dostęp do toalety. 

− Minimalna powierzchnia - 15m2 
− Wyposażenie:  

2 biurka, 2 fotele obrotowe, 1 szafa ubraniowa; 
Antena policji 

− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard średni, posadzka - wykładzina 
PCW/dywanowa - standard średni, ściany - tynkowane, malowane; 

− Minimalna ilość gniazd wykonanych jako systemowe w podłodze (floorboxy):  gniazda wtykowe –
min. 2, gniazda IT (2xRJ45) – min. 1, gniazda telefoniczne (połączenia zewn/wewn.) – min.2, 
gniazda RTV -1;Wi – Fi; oraz inne wymagane przez policję (uzgodnienie na etapie projektu 
budowlanego); 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja – wymagana indywidualna. 

5.1.9.6 Serwerownia: 
− Minimalna powierzchnia -  do określenia w projekcie technologicznym lub instalacji, 
−  Wyposażenie: do określenia w projekcie technologicznym; 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard podstawowy, posadzka –podłoga 

podniesiona, wykładzina antystatyczna homogeniczna lub heterogeniczna- standard podstawowy, 
ściany - gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd: 1- i 3- fazowe, zgodnie z przyjętym przez wykonawcę rozwiązaniem w 
projekcie technologicznym; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.9.7 Toaleta dla strefy dowodzenia: 
− Wyposażenie:  
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1 misa ustępowa, 1 pisuar, 1 umywalka; standard średni, 
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, 
szczotki wc – które dostarczone zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie,  
posadzka – wykładzina PCW/płytki ceramiczne,  
ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe – 1 hermetyczne przy każdej umywalce; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.1.10 Zespół  biurowy pomieszczeń zarządu Klubu 
Niezbędne jest, aby obiekt posiadał odpowiednie zaplecze biurowe dla kadry administracyjnej z zapleczem 
konferencyjnym, niezbędną ilością pomieszczeń gospodarczych i socjalnych. Wszystkie pomieszczenia, 
muszą mieć zapewniony dostęp do odpowiedniej ilości punktów sanitarnych/toalet zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym również dla osób niepełnosprawnych. 
Standard A - dla każdego stanowiska pracy należy przewidzieć standardowo – gniazdo podwójne z sieci 
gwarantowanej urządzeniem podtrzymującym zasilanie/UPS/, gniazdo podwójne rezerwowane / agregatem 
prądotwórczym/ oraz dwa gniazda 2xRJ45 
5.1.10.1 Recepcja 

− Minimalna powierzchnia - 10 m2 
− Wyposażenie:  

lada recepcyjna, fotel obrotowy, 1 szafa na akta/ubraniowa; 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka -wykładzina PCW/dywanowa - standard średni,  
ściany – tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd:  wg standardu A; gniazda RTV -1; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.10.2 Zespół biurowy zarządu 
W skład zespołu wchodzą: sekretariat biura zarządu, dwa pokoje dla zarządu, sala konferencyjna z 

zapleczem, pokój dla rzecznika prasowego. 
− Minimalna powierzchnia - 150 m2 
− Zatrudnienie: 

4 osoby; 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd:  wg standardu A; gniazda RTV -1; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie: poza zakresem opracowania 

5.1.10.3 Zespół biurowy działu marketingu 
W skład zespołu wchodzą trzy pokoje biurowe. 

− Minimalna powierzchnia - 45 m2 
− Zatrudnienie: 

4 osoby; 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd:  wg standardu A; gniazda RTV -1; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
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− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie: poza zakresem opracowania 

5.1.10.4 Zespół biurowy działu administracji i bezpieczeństwa 
W skład zespołu wchodzą trzy pokoje biurowe. 

− Minimalna powierzchnia - 45 m2 
− Zatrudnienie: 

4 osoby; 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd:  wg standardu A; gniazda RTV -1; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie: poza zakresem opracowania 

5.1.10.5 Zespół biurowy działu księgowości i kadr 
W skład zespołu wchodzą trzy pokoje biurowe. 

− Minimalna powierzchnia - 45 m2 
− Zatrudnienie: 

4 osoby; 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd:  wg standardu A; gniazda RTV -1; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie: poza zakresem opracowania 

5.1.10.6 Pokój biurowy SSMWP 
− Minimalna powierzchnia - 15 m2 
− Zatrudnienie: 

2 osoby; 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd:  wg standardu A; gniazda RTV -1; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie: poza zakresem opracowania 

5.1.10.7 Zespół biurowy POZPN 
W skład zespołu wchodzą trzy pokoje biurowe. 

− Minimalna powierzchnia - 45 m2 
− Zatrudnienie: 

4 osoby; 
− Wytyczne wykończeniowe:  

sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd:  wg standardu A; gniazda RTV -1; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 
− Wyposażenie: poza zakresem opracowania 

5.1.10.8 Pomieszczenie socjalne 
− Minimalna powierzchnia - 16m2 
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Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka –wykładzina PCW/płytki ceramiczne- standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; płytki ceramiczne przy szafkach, zlewie, 
umywalce; 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe –min 4, w tym 2 hermetyczne; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 
− Wyposażenie 2 stoły, 8 krzeseł, lodówka, zlew, umywalka, zabudowa kuchenna (szafki, blat roboczy) 

-  poza zakresem opracowania 
5.1.10.9 Archiwum 

− Minimalna powierzchnia - 30 m2 
Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina PCW/płytki ceramiczne - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną;  

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe –min. 2 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 
− Wyposażenie szafy na akta -  poza zakresem opracowania 

5.1.10.10 Toaleta męska dla administracji: 
− Wyposażenie:  

3 miski ustępowe, 3 pisuary, 3 umywalki; standard średni 
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, 
szczotki wc – które dostarczone zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie,  
posadzka – standard średni, wykładzina PCW/płytki ceramiczne,  
ściany - standard średni, okładzina PCW/płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe – 1 hermetyczne przy każdej umywalce; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.1.10.11 Toaleta damska dla administracji: 
− Wyposażenie:  

2 miski ustępowe, 2 umywalki; standard średni 
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, 
szczotki wc – które dostarczone zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie,  
posadzka – standard średni, wykładzina PCW/płytki ceramiczne,  
ściany - standard średni, okładzina PCW /płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:   
wtykowe - 1 hermetyczne przy każdej umywalce; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.1.10.12 Toaleta dla osób niepełnosprawnych dla administracji: 
− Minimalna powierzchnia - 5 m2 
− Wyposażenie:  

standard średni: 1 miska ustępowa, 1 umywalka z lustrem, pochwyty, poręcze oraz wszystkie 
elementy dedykowane dla osób niepełnosprawnych objęte są zamówieniem; 
przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, 
dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, szczotki wc – 
które dostarczone zostaną przez Użytkownika 
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− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni,  
posadzka – standard średni, wykładzina PCW/płytki ceramiczne,  
ściany - standard średni, okładzina PCW /płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:   
wtykowe hermetyczne - 1; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.10.13 Muzeum klubu 
W ogólnodostępnej części administracyjnej należy przewidzieć przestrzeń otwartą, pozwalająca na aranżację 
ekspozycji osiągnięć klubu i jego historii. 

− Minimalna powierzchnia - 100 m2 (możliwa jako cześć powierzchni ruchu) 
− Lokalizacja – część administracyjna (przestrzeń ogólnodostępna, aneks w korytarzu),  
− Wyposażenie:  

Gabloty ekspozycyjne stojące, wiszące – poza zakresem przetargu; Wykonawca powinien uwzględnić 
montaż  

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina dywanowa - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd:  wg standardu A; gniazda RTV -1; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.10.14 Sklep kibica z magazynem i zapleczem 
− Minimalna powierzchnia - 120 m2 ,  w tym magazyn min. 20 m2 
− Lokalizacja – sugerowane położenie w pobliżu strefy administracyjnej; pod trybuną południową, 
− Wyposażenie:  

Regały ekspozycyjne stojące, wiszące – poza zakresem dostawy, Wykonawca powinien uwzględnić 
montaż  

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - standard średni,  
posadzka - wykładzina PCW/płytki ceramiczne - standard średni,  
ściany - tynkowane gładkie malowane farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd:  wg standardu A; gniazda RTV -1; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.1.11 Pomieszczenia techniczne 
Pomieszczenia przyłączy, w tym przyłącze wody, hydrofornia (system nawadniania boiska w oparciu             

o instalację wody ze studni głębinowej) pomieszczenie CO/ CT/ kotłownia/węzeł cieplny, stacja 
transformatorowa, pomieszczenia rozdzielni elektrycznych, agregatu prądotwórczego, central wentylacyjnych 
należy lokalizować w przestrzeni pod trybuną północną. Wykonawca obowiązany jest zaprojektować             
i wykonać wszystkie niezbędne pomieszczenia w wielkości odpowiadającej potrzebom, zachowując standard 
podstawowy, chyba że warunki techniczne uzyskane od poszczególnych gestorów stanowią inaczej. 

Pomieszczenia teletechniczne (serwerownie, amplifikatornie, UPS), należy lokalizować w zależności od 
potrzeb i przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

Wszystkie pomieszczenia techniczne powinny mieć niezbędne, zgodne z wytycznymi dostawcy mediów 
oraz przepisami, zasilanie w wodę i odbiór ścieków, wentylację oraz zainstalowane zestawy gniazd 3-
fazowych 32A, 16A, 400V i gniazda 1-fazowe 16A 230V, w ilości odpowiadającej wymaganiom urządzeń i 
pomieszczeń. Instalacje elektryczne zasilać z sieci podstawowej, szczegóły do określenia przez Wykonawcę w 
projektach. 

Orientacyjna, łączna powierzchnia techniczna, powinna wynosić min. 400m2 
5.1.12 Pomieszczenia magazynowe, warsztatowe i pomocnicze 
Pomieszczenia zaplecza technicznego, przestrzenie technologiczne, powierzchnie magazynowe, 

pomieszczenia gospodarczo-porządkowe, w tym garaż na ciągnik i kosiarki do strzyżenia trawy, myjka 
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pojazdów do pielęgnacji stadionu – wielkość zgodnie z wytycznymi PFU, lokalizacja zgodnie z przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi. 

Wszystkie pomieszczenia magazynowe, warsztatowe i pomocnicze powinny mieć niezbędne instalacje 
wodne, kanalizacyjne i wentylacyjne, jeśli są wymagane oraz zainstalowane zestawy gniazd 3-fazowych 32A 
i 16A, 400V oraz gniazda 1-fazowe 16A 230V, w ilości odpowiadającej wymaganiom urządzeń i pomieszczeń. 
Instalacje elektryczne zasilać z sieci podstawowej, szczegóły do określenia przez Wykonawcę w projektach. 
5.1.12.1 Garaż 

− Minimalna powierzchnia -  2x100m2 
stanowisko myjki pojazdów do pielęgnacji stadionu w jednym z garaży 

− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 
przemysłowa wylewana, ściany – otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 

− Minimalna ilość gniazd:  
wtykowe -1 na każde 10m2; gniazdo techniczne 400V – min. 2 

− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.2 Warsztat 
− Minimalna powierzchnia -  60m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany – otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd:  

wtykowe -1 na każde 10m2; gniazdo techniczne 400V – min. 2 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - urządzenia stacjonarne - niewymagana. 

5.1.12.3 Pomieszczenie na elementy reklamowe 
− Minimalna powierzchnia -  60m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany - otynkowane, zatarte na gładko, malowana/surowy beton 
impregnowany; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe -1 na każde 10m2; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - urządzenia stacjonarne - niewymagana. 

5.1.12.4 Pomieszczenie na nawozy i środki ochrony roślin 
− Minimalna powierzchnia -  60m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany – otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe -1 na każde 10m2; 
− Gniazdo techniczne 400V - min. 2 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - urządzenia stacjonarne - niewymagana. 

5.1.12.5 Pomieszczenie na wodę 
− Minimalna powierzchnia -  40m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany – otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe -1 na każde 10m2; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - urządzenia stacjonarne - niewymagana. 

5.1.12.6 Magazyn podręczny 
− Minimalna powierzchnia -  30m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany – otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe -1 na każde 10m2; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - urządzenia stacjonarne - niewymagana. 

5.1.12.7 Magazyn na środki czystości 
− Minimalna powierzchnia -  20m2 
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− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 
przemysłowa wylewana, ściany – otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe -1 na każde 10m2; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - urządzenia stacjonarne - niewymagana. 

5.1.12.8 Magazyn elektryczny 
− Minimalna powierzchnia -  20m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany – otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe -1 na każde 10m2; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - urządzenia stacjonarne - niewymagana. 

5.1.12.9 Magazyn sprzęty sportowego: 
− Minimalna powierzchnia -  100m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany - otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 4; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.10 Magazyn systemu ochrony murawy 
− Minimalna powierzchnia - 60 m2; w zależności od systemu uwzględniająca magazynowanie paneli 

systemu ochronnego o pow. 1500m2 
− Wyposażenie - wg projektu technologicznego, 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany - otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 2; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.11 Magazyn sprzętu do pielęgnacji murawy 
− Minimalna powierzchnia -  140m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany - otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 2; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.12 Magazyn ogólny 
− Minimalna powierzchnia -  25m2 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - nie wymagany, posadzka - 

przemysłowa wylewana, ściany - otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 2; 
− Wentylacja mechaniczna - niewymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.13 Szatnia pracowników obsługi stadionu -  kobiety: 
− Minimalna powierzchnia - 15 m2 
− Wyposażenie - dostosowane 4 krzesła, 4 szafki na ubrania; 
− Wytyczne wykończeniowe: sufit podwieszany - standard podstawowy, posadzka - wykładzina 

PCW/płytki ceramiczne - standard podstawowy, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i 
odporną na zabrudzenia; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min.2; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.14 Sanitariaty dla pracowników obsługi stadionu -  kobiety: 
− Minimalna powierzchnia - 5 m2 
− Wyposażenie standard podstawowy - 1 miska ustępowa, 1 umywalka, 1 natrysk; 
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− Wytyczne wykończeniowe: sufit podwieszany - standard podstawowy, posadzka - wykładzina 
PCW/płytki ceramiczne - standard podstawowy, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne - standard 
podstawowy; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe - 2 w tym 1 hermetyczne przy umywalce; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.15 Szatnia pracowników obsługi stadionu -  mężczyźni: 
− Minimalna powierzchnia - 15 m2 
− Wyposażenie standard podstawowy - dostosowane 4 krzesła, 4 szafki na ubrania; 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard podstawowy, posadzka - wykładzina 

PCW/płytki ceramiczne - standard podstawowy, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i 
odporną na zabrudzenia; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min. 2; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.16 Sanitariaty dla pracowników obsługi stadionu -  mężczyźni: 
− Minimalna powierzchnia - 5 m2 
− Wyposażenie standard podstawowy - 1 miska ustępowa, 1 pisuar, 1 umywalka, 1 natrysk; 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany –do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard 

podstawowy, posadzka - wykładzina PCW/płytki ceramiczne - standard podstawowy, ściany - 
okładzina PCW/płytki ceramiczne –standard podstawowy; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe -2 hermetyczne, w tym 1 hermetyczne przy umywalce; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.17 Pokój socjalny: 
− Minimalna powierzchnia - 12m2 
− Wyposażenie standard podstawowy - 1 stół, 4 krzesła, lodówka, zlew, zabudowa kuchenna (szafki, 

blat roboczy); 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard podstawowy, posadzka - wykładzina 

PCW/płytki ceramiczne - standard podstawowy, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i 
odporną na zabrudzenia/płytki ceramiczne - standard podstawowy; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – min 2, w tym 1 hermetyczne przy zlewie; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.18 Pomieszczenia gospodarczo-porządkowe (4 pomieszczenia): 
− Minimalna powierzchnia - 3 m2  każde 
− Wyposażenie w każdym z pomieszczeń standard podstawowy - 1 zlew, szafki na artykuły 

porządkowe; 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - niewymagany, posadzka - wykładzina PCW/płytki 

ceramiczne - standard podstawowy, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na 
zabrudzenia 

− Minimalna ilość gniazd w każdym z pomieszczeń: gniazda wtykowe -4; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.19 Pralnia z suszarnią: 
− Minimalna powierzchnia – 2 x 15 m2 
− Lokalizacja – w bliskości poszczególnych zespołów szatniowych (pierwszego zespołu i młodzików); 

dwa pomieszczenia; 
− Wytyczne wykończeniowe: standard podstawowy - sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i 

wilgotnych, standard podstawowy, posadzka – wykładzina PCW/płytki ceramiczne - standard 
podstawowy, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia/płytki ceramiczne 
- standard podstawowy; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe 230V – min. 2, w tym 1 hermetyczne przy zlewie, gniazdo 
techniczne 400V – min. 2; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
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− Klimatyzacja - niewymagana. 
5.1.12.20 Magazyn bielizny (czystej i brudnej): 

− Minimalna powierzchnia – 2 x 30 m2 
− Lokalizacja – w bliskości i niezależnie dla każdego z zespołów szatniowych (pierwszej drużyny i 

młodzików) oraz pralni/suszarni dwa zespoły pomieszczeń; 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard podstawowy, posadzka – wykładzina 

PCW/płytki ceramiczne - standard podstawowy, ściany - gładkie malowane farbą zmywalną i 
odporną na zabrudzenia/płytki ceramiczne - standard podstawowy; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe 230V – min. 2, w tym 1 hermetyczne przy zlewie, gniazdo 
techniczne 400V – min. 2; 

− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.1.12.21 Miejsce do gromadzenia odpadków: 
Należy zaprojektować jako dwa niezależne: jedno wbudowane w budynek wielofunkcyjny, drugie 

zewnętrzne, dla obsługi stadionu i składowania trawy przed jej wywiezieniem (obecnie 1 raz na tydzień 6m3 

od marca do października). 
− Minimalna powierzchnia - do określenia w projekcie 
− Wyposażenie - do określenia w projekcie; wymagany zawór ze złączką i wpust podłogowy, jeśli w 

pomieszczeniu 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - niewymagany, posadzka –posadzka przemysłowa - 

standard podstawowy, ściany - otynkowane, zatarte na gładko/surowy beton impregnowany; 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – 1 hermetyczne; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.2 Budynki i inne obiekty obsługi widzów – poza budynkiem wielofunkcyjnym 
5.2.1 Kasy biletowe, punkty depozytowe 
W zależności od przyjętych przez Wykonawcę założeń dopuszczone jest rozwiązanie punktów 

depozytowych jako wbudowane, zintegrowane bryłowo z kasami lub zewnętrzne, lokalizowane w przestrzeni 
zadaszonej.  
5.2.1.1 Kasy biletowe 

Należy przewidzieć 2 punkty kasowe po 4 stanowiska sprzedaży 
− Lokalizacja możliwie blisko wejść na teren stadionu od strony ulicy, przy czym kolejka oczekujących 

nie powinna blokować wejścia. 
− Minimalna powierzchnia - 4m2 na każde stanowisko sprzedaży; 
− Wyposażenie - dla każdego stanowiska - 1 biurko, 1 fotel obrotowy, 1 tester banknotów, system 

kontroli dostępu zintegrowanego, identyfikacja kibica, kasa fiskalna drukująca z wyświetlaczem LED 
- musi być to zintegrowany system, wyposażona w system elektronicznej transakcji (terminal kart 
płatniczych) lub inne, uzgodnione z Zamawiającym; 

− Wytyczne wykończeniowe - standard średni: - sufit podwieszany - bez wymagań, posadzka - 
wykładzina PCW/posadzkę przemysłową /płytki ceramiczne, ściany – tynkowane, gładkie malowane 
farbą emulsyjną; 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe – standard A na każde stanowisko 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

5.2.1.2 Punkty depozytowe 
W pobliżu wejść na stadion (przy kołowrotach), należy zapewnić punkty depozytowe w postaci 

systemu szafek metalowych zamykanych elektronicznie w oparciu o rozwiązanie systemowe, gwarantujące 
przechowanie zdeponowanych przedmiotów w warunkach uniemożliwiających nie pogorszenie ich stanu, 
właściwości lub wyglądu. W zależności od przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania, pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się wykonanie punktów depozytowych w obiekcie 
kubaturowym,  wykończenie w standardzie podstawowym. 

Ilość  szafek – minimum 10/100 widzów wchodzących danym wejściem - do ustalenia na etapie 
projektu wykonawczego z Użytkownikiem. 
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5.2.2 Toalety ogólnodostępne 
Toalety ogólnodostępne muszą być równomiernie rozmieszczone we wszystkich sektorach wokół 

stadionu, stosownie do ich pojemności.  
Zgodnie z wymogami federacji sportowych minimalne wymagania dotyczące sanitariatów obliczone             

w proporcji mężczyźni / kobiety: 80 / 20, są następujące (liczone osobno): 
a) 1 toaleta z sedesem na 250 mężczyzn; 
b) 1 pisuar na 125 mężczyzn; 
c) 1 toaleta z sedesem na 125 kobiet  

Ilość umywalek powinna odpowiadać ilości misek ustępowych. Jednocześnie nadrzędnym jest 
stosowanie przepisów zgodnie z wytycznymi lokalnych władz sanitarnych. Gniazda wtykowe instalowane             
w obrębie umywalek (w toaletach) w wersji hermetycznej min. 1 na każde pomieszczenie umywalni. 

Dla widzów korzystających z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku głównym ilość misek 
ustępowych, pisuarów oraz umywalek należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U 2015 poz. 1422 z późn.zm.) 

Toalety powinny być tak zaprojektowane, aby było łatwe utrzymanie ich w czystości.  
5.2.2.1 Toalety ogólnodostępne dla kibiców - mężczyźni: 

− Wyposażenie: w ilości odpowiadającej przyjętym rozwiązaniom projektowym 
Standard średni: ścianki giszetowe, miski ustępowe, pisuary, umywalki;  
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, 
szczotki wc – które dostarczone zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni,  
posadzka – standard średni - wykładzina PCW/płytki ceramiczne,  
ściany - standard średni - okładzina PCW /płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe – 1 hermetyczne przy umywalce w każdej toalecie; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.2.2.2 Toalety ogólnodostępne dla kibiców - kobiety: 
− Wyposażenie: w ilości odpowiadającej przyjętym rozwiązaniom projektowym 

Standard średni: ścianki giszetowe, miski ustępowe, umywalki;  
Należy przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, 
szczotki wc – które dostarczone zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średni,  
posadzka – standard średni - wykładzina PCW/płytki ceramiczne,  
ściany - standard średni - okładzina PCW /płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:  gniazda wtykowe – 1 hermetyczne przy umywalce w każdej toalecie; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana 

5.2.2.3 Toalety ogólnodostępne dla kibiców niepełnosprawnych: 
− Minimalna powierzchnia - 5 m2 
− Wyposażenie: w ilości odpowiadającej przyjętym rozwiązaniom projektowym 

Standard średni: 1 miska ustępowa, 1 umywalka z lustrem, pochwyty, poręcze oraz wszystkie 
elementy dedykowane dla osób niepełnosprawnych objęte są zamówieniem; 
przewidzieć montaż wyposażenia: suszarki, dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, 
dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, pojemniki na odpadki, szczotki wc – 
które dostarczone zostaną przez Użytkownika 

− Wytyczne wykończeniowe:  
sufit podwieszany - do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, standard średnie,  
posadzka – standard średni - wykładzina PCW/płytki ceramiczne,  
ściany - standard średni - okładzina PCW /płytki ceramiczne; 

− Minimalna ilość gniazd:   
wtykowe hermetyczne – 1 szt; 
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− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.2.3 Punkty gastronomiczne - ogólnodostępne stałe punkty sprzedaży żywności i 
napojów 

Stałe punkty sprzedaży żywności i napojów muszą być równomiernie rozmieszczone we wszystkich 
sektorach wokół stadionu, stosownie  do ich pojemności, ponieważ przemieszczanie się kibiców pomiędzy 
sektorami jest niemożliwe.  

Punkty sprzedaży żywności i napojów powinny być czyste, atrakcyjne i łatwo dostępne. Ilość stałych 
punktów gastronomicznych należy przyjąć następująco: co najmniej jeden stały punkt sprzedaży powinien 
być przewidziany na 1000 widzów, przy czym należy brać pod uwagę każdy wydzielony sektor odrębnie. 
Każdy punkt powinien posiadać min. 6.5mb lady na 1000 obsługiwanych widzów. Co najmniej jeden punkt 
na trybunie dla kibiców gości. Punkt w strefie, w której znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych 
musi być dostosowany do ich potrzeb. 

Każdy punkt gastronomiczny musi być wyposażony w roletę, gwarantującą bezkolizyjne i estetyczne 
zamknięcie bufetu. Zaleca się stosowanie rolet na pełną wysokość (od posadzki do nadproża otworu nad 
ladą barową), z kasetą do zabudowy w nadprożu (bezwzględnie niewidoczna w elewacji), z prowadnicami 
we wnęce otworu (eliminacja mostków termicznych) oraz napędem elektrycznym.  

W każdym punkcie powinna być możliwość płacenia kartami kredytowymi. Każdy punkt powinien 
posiadać wystarczającą ilość miejsca, aby umożliwić pracę jednocześnie kilku osobom oraz ustawienie 
ekspozycyjnych regałów chłodniczych z napojami. 

Instalacje elektryczne zasilane z sieci podstawowej. Urządzenia technologiczne powyżej 2,0 kW należy 
zasilać z wydzielonych obwodów. Liczbę i rodzaj gniazd (1- i 3- fazowe) dostosować do projektu 
technologicznego. 

Należy przewidzieć możliwość montażu stolików przy punktach gastronomicznych, trwale zamocowane 
do podłoża, do konsumpcji na stojąco, dla min. 20% obsługiwanych widzów. Stoliki te mogą znajdować się 
poza obrębem pomieszczenia, nie mogą jednak ograniczać dróg ewakuacyjnych. Wyposażenie to nie jest 
objęte dostawą Wykonawcy. 
5.2.3.1 Punkty gastronomiczne: 

− Minimalna powierzchnia – wynikająca z projektu technologii gastronomii, jednak nie mniej niż 20 m2 
Przed bufetem należy przewidzieć powierzchnię wolną od dróg ewakuacyjnych wg ilości widzów w 
obsługiwanej strefie, nie mniej niż 0,1m2 na 1 obsługiwanego widza; 

− Wyposażenie - wg projektu technologicznego - wyposażenie po stronie najemcy; 
− Wytyczne wykończeniowe:  

standard średni - sufit podwieszany - standard średni, posadzka - betonowa przemysłowa 
utwardzana i impregnowana/wykładzina PCW przeciwpoślizgowa /płytki ceramiczne, ściany - 
okładzina PCW/płytki ceramiczne; lada barowa z konglomeratu – do akceptacji Zamawiającego 

− Minimalna ilość gniazd: w zależności od przyjętych przez wykonawcę rozwiązań technologicznych,  
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.2.3.2 Zaplecze punktu gastronomicznego: 
− Minimalna powierzchnia - wg projektu technologicznego; należy uwzględnić pomieszczenie sanitarne 

(toaleta z umywalką) wraz z szatnią przy każdym zapleczu;  
− Wyposażenie - wg projektu technologicznego - wyposażenie po stronie najemcy; 
− Wytyczne wykończeniowe: standard średni - sufit podwieszany - do wykończenia przez Najemcę, 

posadzka - do wykończenia przez Najemcę, ściany - do wykończenia przez Najemcę; 
− Minimalna ilość gniazd: w zależności od przyjętych przez wykonawcę rozwiązań technologicznych, 

Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

5.2.4 Pomieszczenia pierwszej pomocy 
W każdym sektorze przewidzieć pomieszczenia służące do udzielania pierwszej pomocy widzom,             

w których w razie potrzeby udzielona zostanie ona udzielona. Zapewnić łatwy dostęp dla widzów i karetek 
pogotowia zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz stadionu. Pomieszczenia wyraźne oznakować w sposób 
widoczny z wewnątrz i z zewnątrz stadionu kwadratową tablicą w kolorze zielonym, o wymiarach co najmniej 
70 x 70 cm, z centralnie umieszczonym białym krzyżem równoramiennym, w kolorze białym.  
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Drzwi prowadzące do tego pomieszczenia powinny być wystarczająco szerokie, aby umożliwić 
transport poszkodowanych osób na noszach oraz wózkach inwalidzkich 

Pomieszczenia pierwszej pomocy muszą być jasno oświetlone oraz posiadać dobrą wentylację, 
ogrzewanie, klimatyzację, ciepłą i zimną wodę, zmywalne ściany oraz dostęp do toalet. Każdy punkt 
medyczny powinien posiadać wydzieloną  toaletę z miską ustępową i umywalką oraz pomieszczenie 
porządkowe – pomieszczenie służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-
dezynfekcyjnych, a także przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu 
wielokrotnego użycia stosowanego do utrzymywania czystości wyposażony w zlew ze stali kwasoodpornej. 
Musi być zapewnione miejsce do przechowywania noszy, koców, poduszek i środków pierwszej pomocy; 

− Minimalna powierzchnia - 10 m2; 
− Wyposażenie - 1 umywalka, szklana szafka na leki, stół, 2 krzesła; 
− Wytyczne wykończeniowe: - sufit podwieszany - standard średni, posadzka –wykładzina PCW /płytki 

ceramiczne antypoślizgowe - standard średni, ściany - okładzina PCW/płytki ceramiczne do wys. 2m 
− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe podwójne – min. 2, gniazdo IT (2xRJ45) – min. 1, gniazdo 

telefoniczne (połączenia zew/wew.) - 1; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - wymagana. 

Szczegółowe wyposażenie poszczególnych punktów pierwszej pomocy należy uzgodnić             
z przedstawicielami służb ratowniczych. 

Sprzęt medyczny musi posiadać świadectwa i certyfikaty wydane przez Centralny Ośrodek Techniki 
Medycznej, Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej oraz certyfikat na 
zgodność z międzynarodową normą ISO 9001:2015-10 i ISO 13485:2016-04 dla Wyrobów Medycznych oraz 
Certyfikat Zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC zał. II.3 dla Wyrobów Medycznych 

Przy projektowaniu pomieszczeń pierwszej pomocy należy stosować przepisy zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012r 
poz. 739 z późniejszymi zmianami) oraz wymogi PZPN i UEFA. 

5.2.1  Miejsce do gromadzenia odpadków 
Pomieszczenia przewidziane na czasowe gromadzenie odpadów z segregacją zaleca się sytuowanie w 

jednej bryle, jako zintegrowaną formę z budynkami obsługi stadionu. Zasadniczy śmietnik należy 
zlokalizować na terenie. 

- Minimalna powierzchnia i ilość  - do określenia w projekcie tak, aby nie przekroczyć 80m dojścia od 
najdalszego wyjścia z trybun i innych obiektów obsługi widzów 

− Wyposażenie w zależności od przyjętego rozwiązania, zgodnie z przepisami do określenia w 
projekcie; zawór ze złączką i wpust podłogowy 

− Minimalna ilość gniazd: gniazda wtykowe hermetyczne – 1 w każdym punkcie; 
− Wentylacja mechaniczna - wymagana, 
− Klimatyzacja - niewymagana. 

Na etapie realizacji i eksploatacji obiektu należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami. 
Odpady należy gromadzić selektywnie, w wyznaczonych do tego miejscach i następnie przekazywać 
uprawnionym odbiorcom.  

Należy uwzględnić warunki i sposób postępowania z odpadami wiertniczymi z grupy 0105. Oferent 
ma zaprojektować i wykonać miejsca (pojemniki lub altany lub pomieszczenia) do gromadzenia i selektywnej 
zbiórki odpadów dla codziennej eksploatacji obiektu, w tym koszenia trawy.  

W strefie dostępnej dla widzów - kosze niepalne, przymocowane do konstrukcji obiektu, o łącznej 
pojemności min. 1m³/1000 widzów przy wyjściach z trybun (min. 2 szt. na każde womitorium). 

W czasie imprezy masowej obsługa firmy zewnętrznej, która przygotuje zasady zbiórki odpadów, 
dostarczy odpowiedni sprzęt i dokona kompleksowego sprzątania. 
 
5.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo – kubaturowych - udział powierzchni ruchu w powierzchni netto 
 

Dopuszcza się maksymalny udział powierzchni ruchu w powierzchni netto 30%. 
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5.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo – kubaturowych - określenie wielkości możliwych przekroczeń lub 
pomniejszenia, przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
Dopuszcza się przekroczenia przyjętych powierzchni i kubatur maksymalnie o 10%. Nie są 

dopuszczone pomniejszenia powierzchni określone w obowiązujących przepisach, normach oraz wytycznych 
sportowych PZPN oraz UEFA. Dla pomieszczeń sanitarno – higienicznych dopuszcza się pomniejszenia lub 
przekroczenia przyjętych powierzchni w większym procencie, o ile jest to potwierdzone obliczeniami na 
podstawie odpowiednich przepisów, każdorazowo wymagane uprzednie uzyskanie zgody Zamawiającego. 

6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Wszelkie prace projektowe i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką 

budowlaną, wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach i normach obowiązujących w Polsce, 
niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz wytycznymi szczegółowymi i instrukcjami 
postępowania. Brak wskazania w PFU któregokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ich zastosowania. 

Dokumentację projektową należy opracować i uzgodnić lub zaopiniować zgodnie z Ustawą  z dnia             
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm), Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa             
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności do celu, któremu ma 
służyć. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być wykonana i przekazana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania projektowe i zastosowane materiały na etapie 
projektowania winny być uzgodnione z Zamawiającym. 

W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zastosować rozwiązania zgodne z obowiązującymi 
przepisami w zakresie projektowania. 

Projekt budowlany i wykonawczy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,             
w szczególności w zakresie wymagań sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz 
ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, BHP oraz przepisami budowlanymi. 

Rozwiązania projektowe w zakresie zagospodarowania terenu, architektury i wyposażenia winny 
zawierać rozwiązania stosowne do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów oraz współczesnych 
standardów użytkowych przy zachowaniu sportowego charakteru obiektu. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych projektów rozbiórek, uzyskania 
koniecznych pozwoleń na rozbiórki oraz realizacji koniecznych rozbiórek zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami. 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę, pozwolenie na 
użytkowanie obiektu oraz dokonać finalnego odbioru prac budowlanych od podwykonawców. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest uzgodnienie dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi przez przepisy 
instytucjami, podmiotami, gestorami sieci i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod względem bhp, ppoż., 
przepisów sanitarno - epidemiologicznych, a także uzgodnienia odnośnie przepisów PZPN, wytycznych Policji 
oraz Państwowej Straży Pożarnej. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopatrzeń w programie funkcjonalno – 
użytkowym lub treści umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dopilnuje wprowadzenia stosownych zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty, wyroby i dostarczone materiały budowlane muszą być zgodne             
z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych stosowanych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów,             
a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie             
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 z późn. zm.) i posiadają wymagane 
parametry.  
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W uzasadnionych przypadkach jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych 
niewytwarzanych według tych zasad, wymagane będą, przeprowadzone na koszt Wykonawcy, badania 
potwierdzające, że spełniają one oczekiwane parametry. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający wymaga, aby projektowane i wykonane elementy obiektu miały zapewnioną 
następującą trwałość: 
− konstrukcyjne - nie mniejszą niż 50 lat, 
− uzbrojenie terenu i instalacje w zakresie rur i przewodów powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie 

krótszym niż 30 lat, 
− osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. 

Rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, SIWZ oraz treścią umowy. Powyższe dotyczy 
każdego etapu prac projektowych: projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego - przed złożeniem 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych. 

Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest przestrzegać przepisów 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579). 
6.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące obowiązków projektanta i kierownika budowy 

6.1.1 Technologia BIM 
Zamawiający preferuje opracowania wszystkich projektów z zastosowaniem technologii BIM, która 

umożliwi zrealizowanie następujących celów: 
− usprawni projektowanie poprzez: 

o lepszą koordynację międzybranżową inwestycji i unikanie kolizji projektowych dzięki wykorzystaniu 
komputerowych modeli trójwymiarowych, 

o zaangażowanie Projektanta, Wykonawcę i Zamawiającego do współpracy w okresie projektowania 
inwestycji poprzez wprowadzenie platformy wymiany informacji zapewniającej wszystkim 
podmiotom wgląd w powstające modele oraz powstającą i zatwierdzaną dokumentację 
dwuwymiarową. 

− poprawi jakość prac budowlanych poprzez: 
o wykorzystanie przez wszystkie podmioty aktualnych danych projektowych zgromadzonych na 

platformie wymiany informacji, 
o fotograficzną archiwizację wskazanych przez Zamawiającego prac, ze wskazaniem ich lokalizacji, 

zagregowaną na platformie wymiany informacji. 
− przygotowanie dane na potrzeby eksploatacji obiektu, zbierane w trakcie jego realizacji. 

Zamawiający po skończeniu robót budowlanych otrzyma od Wykonawcy: 
o model BIM odzwierciedlający rzeczywistą geometrię wykonanych robót, 
o dokumentację powykonawczą posortowaną w sposób odzwierciedlający model BIM (dotyczy 

elementów uzgodnionych z Zamawiającym podczas tworzenia Planu Realizacji BIM - istotnych             
z punktu widzenia eksploatacji obiektu). 

Wszystkie powyższe cele Projektant oraz Wykonawca powinien zrealizować w najlepszy znany sobie 
sposób. Zamawiający nie narzuca wytycznych co do metodyki czy wykorzystywanego oprogramowania. 
Narzędzia  modelowania  muszą wspierać import i eksport w otwartym formacie BIM Industry Foundation 
Classes (IFC).  

W przypadku zastosowania technologii BIM zalecana jest jej znajomość przez projektantów, jak 
również kierownika budowy/kierownika robót.  

6.1.2 Obowiązki Projektanta 
Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (w art. 20 Dz.U. z 2018r. poz 1202 z późn. zm) projektant, 

jako uczestnik procesu budowlanego, zobowiązany jest przede wszystkim do: 
− opracowania projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami 

określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego (ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska jest w 
trakcie uzyskiwania, gdyż Zamawiający wystąpił z odpowiednimi wnioskami i procedura została 
wszczęta), obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

− zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych 
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przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego 
obiektu budowlanego; 

− zapewnienia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności             
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności; 

− sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

− określenie obszaru oddziaływania obiektu  
− uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów 
− sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania 

inwestycyjnego, w tym m.in: 
o stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
o uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Należyte wykonywanie obowiązków umożliwią  projektantowi, przysługujące mu prawa (art. 21 

Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących jej realizacji oraz żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 
stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

Projektant ma również obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań, a także w uzasadnionych przypadkach, sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji 
technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2016r, poz. 1570, z późn. zm.). 

Do obowiązków projektanta należeć będzie również: 
− opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż, w zakresie określonym w niniejszym PFU,            

w sposób zgodny z projektem budowlanym, zatwierdzonym przez Zamawiającego, który uzyskał 
pozwolenie na budowę, wymaganiami Prawa Budowlanego, ustaleniami określonymi w decyzjach 
administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

− zapewnienia udziału w opracowaniu projektów osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych 
przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego 
obiektu budowlanego; 

− zapewnienia sprawdzenie projektów pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń             
w odpowiedniej specjalności; 

− uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów. 
6.1.3 Obowiązki Kierownika Budowy 
Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) kierownik budowy 

jest obowiązany, w oparciu o opracowaną przez Projektanta informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa             
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.  

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 
określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003. Nr 120 poz.1126). 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy i/lub kierownik robót, stosownie do zakresu obowiązków. W razie 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami, 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży             
i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony 
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zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków, powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami przed rozpoczęciem budowy w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy uwzględnić specyfikę, w tym szczegółowy zakres 
rodzajów robót budowlanych, mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne 
następujących rodzaje robót budowlanych: 

− których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości; 

− przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

− stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 
− prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 
− stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 
− prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 
− wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 
− wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza; 
− wymagających użycia materiałów wybuchowych; 
− prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 
− protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami 
osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego             
i kulturowego; 

− prowadzenie dokumentacji budowy; 
− zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

− koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
o przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych 

lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 
o przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych 

etapów; 
− koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach o zagrożeniu promieniowaniem 
jonizującym oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 
budowlanych; 

− podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym; 

− wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

− zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych 
z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

− realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
− zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób             
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu 
budowlanego do odbioru; 

− przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
− zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także 
przekazanie inwestorowi oświadczenia kierownika budowy: 
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o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

Należyte wykonywanie obowiązków przez kierownika budowy umożliwiają przysługujące mu prawa 
(art. 23 Dz.U. z 2018r. poz 1202 z późn.zm): 

− występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 
budowy; 

− ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 
6.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji 
robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

− wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
− rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowanie obiektów w sposób nie 

powodujący kolizji z drogami transportu oraz przebudową istniejących sieci 
− zabezpieczenie interesów osób trzecich, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych  
− harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów obiektu. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
− opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784) oraz 
uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg i Pełnomocnikiem ds. Transportu Publicznego i Inżynierii 
Ruch Drogowego. 

Wykonanie wszelkich prac przygotowujących teren do realizacji inwestycji, wraz z kosztami ich wykonania, 
uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń leży po stronie Wykonawcy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy realizacji inwestycji, do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu. 

6.2.1 Zabezpieczenie terenu budowy 
Do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i dóbr osób postronnych. 

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,80 m. 

Należy zapewnić właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia tych instalacji wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

6.2.2 Wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy 
− dróg tymczasowych,  
− zaplecza technicznego,  
− zaplecza administracyjno-socjalnego,  
− doprowadzenia i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody.  
Zakazuje się lokalizacji zaplecza budowy, placu składowego, bazy materiałowej a także placów 

postojowych sprzętu mechanicznego w pobliżu istniejącego wjazdu na teren przeciwległej działki lub w 
innym miejscy ograniczającym codzienne użytkowanie działek sąsiednich. 

Zaplecze budowy należy wyposażyć w sanitariaty, z których ścieki bytowe będą odprowadzane do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, opróżnianych okresowo przez uprawnione podmioty. Powierzchnię 
terenu zaplecza należy uszczelnić. 

Zaplecze socjalne budowy powinno posiadać szatnie dla pracowników na odzież czystą i brudną, 
jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny 
osobistej dla kobiet, ustępy. Pomieszczenia te powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne             
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na 
budowie. 
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Składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. oleje, rozpuszczalniki, farby, przygotowane 
przy użyciu rozpuszczalników, materiały chemiczne, karbid itp.), lokalizować w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta oraz 
odpowiednio oznakować. 

6.2.3 Sposób postępowania z odpadami 
  Prace przygotowawcze winny być tak zaplanowane aby w czasie wykonywania robót nie wystąpiły 
czynniki uniemożliwiające stosowanie się, do przepisów i norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie             
i wokół terenu budowy.  

6.2.4 Uciążliwości dla terenów przyległych 
Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 

hałasu, pożaru, drgań itp., powstałych w następstwie prowadzenia prac. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca winien mieć szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
wykopów i dróg dojazdowych, itp. oraz na rodzaj wykorzystywanych technologii podczas prowadzenia prac. 

6.2.5 Transport materiałów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń w przypadku przewozu 

nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków.  
Uwagi: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji 
zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 
6.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury 

Obiekt powinien być tak zaprojektowany i wykonany, aby spełniał wszystkie aktualne przepisy oraz 
normy obowiązujące w Polsce oraz odpowiadać wymogom stawianym stadionom kategorii 3 z możliwością 
dostosowania do wyższej kategorii UEFA.   

Stadion powinien posiadać atrakcyjną formę architektoniczną, o zwartej bryle. Wskazane, aby 
elewacje wokół całego obiektu zapewniały przewiewność w stopniu nie mniejszym niż 50%, 
uniemożliwiającym jednocześnie ewentualne wspinanie się pseudo kibiców.  

Architektura obiektu powinna zapewnić standard odpowiadający najwyższej klasie obiektu, z drugiej 
zaś funkcjonalną elastyczność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni. 

Bryła stadionu powinna wyróżniać się nowoczesną architekturą, dostosowaną skalą zarówno do 
obiektu stadionu, jak również sąsiedniej zabudowy Hali Widowiskowo-Sportowej, zwiększając jednocześnie 
atrakcyjność inwestycyjną terenów sąsiednich. Należy unikać nadmiernego rozczłonkowania bryły, co 
podyktowane jest dodatkowo względami ekonomicznymi i eksploatacyjnymi. Estetykę i styl architektury 
należy podkreślić odpowiednim oświetleniem – iluminacją stadionu, który wraz z sąsiednia halą sportowo-
widowiskową Orlen Arena tworzyć będzie centrum sportowo-rekreacyjne miasta Płock. W założeniach do 
iluminacji należy eksponować bryłę stadionu oświetleniem nocnym, odzwierciedlając indywidualny charakter 
obiektu i kolorystykę klubową. 

Wszystkie stosowane rozwiązania materiałowe, począwszy od etapu projektowania jak i w czasie 
wykonywania robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych. Metodologia prac oraz zatwierdzone przez 
Zamawiającego materiały do przygotowania i wykończenia powierzchni należy wykonywać zgodnie             
z wytycznymi konkretnych producentów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Zastosowane materiały wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego mają być wysokiej klasy o dużej 
trwałości, walorach estetycznych i użytkowych, dorównujących standardom reprezentacyjnym przestrzeni 
miejskich. Zastosowanie zewnętrznych przegród szklanych powinno uwzględnić efektywność energetyczną             
i bilans cieplny budynku. 

Wykonawca powinien uwzględnić postanowienia Zamawiającego odnośnie wymogów funkcjonalno - 
przestrzennych, którego wytyczne znajdują się w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym. 

Szczegóły dotyczące wyrobów budowlanych powinny się znaleźć w dokumentacji projektowej             
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, włącznie z wymaganiami dotyczącymi 
badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry.  

6.3.1 Elewacje 
Elewacje głównego budynku oraz obiektów kubaturowych powinny być wykonane z materiałów 

elewacyjnych o wysokim standardzie oraz walorach estetycznych. Wskazane symboliczne odniesienie do 
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barw klubowych. Zaleca się stosowanie fasad szklanych w zestawieniu z okładzinami elewacyjnymi 
zewnętrznymi - rozwiązania systemowe z płyt włókno – cementowych, paneli kompozytowych, 
aluminiowych, kamienia lub innymi uzgodnionymi z Zamawiającym.  

W obiektach obsługi stadionu dopuszczona jest technologia bezspoinowego systemu ocieplenia 
elewacji w układzie i rysunku odpowiadającym przyjętym podziałom i rozwiązaniom budynków głównych.             
W takim przypadku powierzchnie elewacji znajdujące się w częściach głównych ciągów komunikacyjnych 
oraz w strefach narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy zabezpieczyć stosując np. płyty włókno 
cementowe. 
6.3.1.1 Ślusarka zewnętrzna 

Ściany fasadowe, okna i drzwi zewnętrzne - z kształtowników aluminiowych z ostrą krawędzią, bez 
zaokrągleń, malowane proszkowo wg palety RAL - winny spełniać wymogi izolacyjności cieplnej przegród 
obowiązujące od stycznia od 2021 r., a ich wartości nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 2do 
Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
dla współczynnika przenikania ciepła U(max) (Dz.U. 2015 r. poz. 1422 z późn.zm).  

Ślusarkę należy przewidzieć z zastosowaniem rozwiązań systemowych producenta w oparciu             
o konstrukcję ram, słupów, rygli i ościeżnic z profili aluminiowych w systemie fasadowym lub okienno-
drzwiowym (rozwieralne, uchylne, odchylno – odsuwne), z odpowiednimi przekładkami termicznymi. Profile, 
ujednolicone systemowo w całym obiekcie, powinny zapewniać możliwość dowolnego szklenia (podwójnego  
i potrójnego, w zależności od wymogów określonych przepisami, również w odniesieniu do izolacyjności 
ogniowej, akustycznej oraz bezpieczeństwa). 

Zestawy okienne i drzwiowe oraz ścian osłonowych w konstrukcji systemowej słupowo-ryglowej 
części ogólnodostępnych szklone szkłem bezpiecznym antywłamaniowym.  

W przypadku ściany fasadowej wymagane jest zastosowanie rozwiązań okiennych i drzwiowych 
umożliwiających systemowe wpięcie w fasadę. W zależności od występowania i przyjętego rozwiązania 
zaleca się: 

− skrzydła okienne rozwieralne, otwierane klamką tylko w pomieszczeniach biurowych i znajdujących 
się pod kontrolą użytkownika, 

− skrzydła uchylne, otwierane klamką; w miejscach dostępnych dla kibiców z zamkiem, w miejscach 
trudnodostępnych należy zapewnić możliwość otwierania/zamykania za pomocą sterownika, 
umożliwiającego kontrolę użytkownika 

− stosowanie drzwi jedno lub dwuskrzydłowych symetrycznych, z zastrzeżeniem min. szerokości 
skrzydła wiodącego w świetle 90cm, a w przypadku zastosowania samozamykaczy, użycia 
mechanizmu sekwencyjnego 

− szklenie ujednolicone w całym obiekcie,  
− wyposażenie w kompletne okucia i systemowe wyposażenie, zgodnie z wymogami (klamki/ 

pochwyty, zamki i dźwignie antypaniczne, samozamykacze (w tym sekwencyjne), siłowniki, 
elektrozwory/trzymacze elektromagnetyczne, itp.),  

− wyposażenie w zasilanie i automatykę zapewniającą włączenie w system kontroli dostępu oraz SSP, 
umożliwiające ich sterowaniem, 
W obiekcie należy zastosować system jednego klucza (tzw. Master Key), w zakresie uzgodnionym             

z Zamawiającym. 
6.3.2 Ściany zewnętrzne 

6.3.2.1 Żelbetowe 
Beton (żelbet), jako podstawowy materiał konstrukcyjny na stadionie, powinien być wysokiej klasy, 

wodoodporny, zgodny z obliczeniami i projektem konstrukcyjnym zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
Dla wszystkich widocznych elementów betonowych zaleca się standard podwyższony, umożliwiający 
pozostawienie powierzchni betonowych jako ostatecznego wykończenia, bez dodatkowych wykończeń 
(tynkowanie, okładziny), zabezpieczonego środkiem przeciwpyłowym, impregnowanego nasiąkliwo. Beton 
musi być jednolity, jasny w kolorze i fakturze powierzchni, spełniający wymogi widokowego 
(architektonicznego), bez raków, widocznego szlifowania czy zacierania. Zaleca się stosowanie 
indywidualnych szalunków z wodoodpornej płyty lub systemowych, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót żelbetowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać próbkę (mock-up)do 
oceny Zamawiającego proponowanej przez Wykonawcę faktury, koloru i jakości wykonania elementów             
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z betonu architektonicznego (min. powierzchnia pionowej próbki – 10 m2 powinna uwzględniać przykład 
połączeń przerw technologicznych). 

Na części ścian nieeksponowanych, przykładowo w pomieszczeniach technicznych i magazynach, 
dopuszcza się ściany żelbetowe z pozostawieniem powierzchni betonu jako wykończenia ostatecznego 
(impregnacja wymagana) pod warunkiem zachowania ich równości oraz braku raków, czy widocznych 
nadlewek. Alternatywnie należy otynkować. 

Prowadzenie instalacji w ścianach, na których nie przewidziano wykończenia (np. tynk) należy 
stosować odpowiedni osprzęt (kable, gniazda, oprawy)  i przemyślany montaż, gwarantujące zachowanie 
wymaganej estetyki. 
6.3.2.2 Murowane 

Rozwiązania materiałowe dla ścian murowanych powinny uwzględniać wytyczne ochrony pożarowej, 
akustyki oraz uwarunkowań wynikających z wysokości przedmiotowej ściany. Dopuszcza się stosowanie 
dostępnych na rynku materiałów ceramicznych, w tym również wapienno – piaskowych (cegły silikatowe),           
z wyłączeniem betonu komórkowego. Każdorazowo materiał przed wbudowaniem podlega akceptacji 
Zamawiającego. 
6.3.2.3 Izolacje przeciwwodne 

W zależności od przyjętego rozwiązania posadowienia obiektu i jego elementów, jak również ich 
lokalizacji (różnorodność gruntów, poziomu wód gruntowych itp.), w projekcie budowlanym należy 
opracować technologię zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów, w oparciu o poniższe wytyczne. 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych izolacją powłokową z: 
− elastycznej, dwuskładnikowej bitumicznej wyprawy wodoszczelnej, wyprowadzonej do poziomu 

izolacji poziomej  
− dyspersyjnej masy asfaltowo- kauczukowej,  
− szlamu sztywnego od strony wewnętrznej budynku 
− maty bentonitowej (zespolona z granulatu bentonitowego umieszczonego pomiędzy tkaniną             

i włókniną polipropylenową) połączona z izolacją pionową ściany ok. 20cm poniżej gruntu, 
uszczelnione szpachlą bentonitową 

Izolacje poziome: w podłodze na gruncie wykonać izolację przeciwwilgociową – z elastycznej, 
dwuskładnikowej, dyspersyjnej masy bitumicznej i dodatkowo folia polietylenowa powyżej pianki 
ekstradowanej, zapewnić szczelność połączenia z izolacją pionową oraz wyciągnąć na ścianki fundamentowe.  
Wszystkie detale połączeń, mocowań, naroży itp. należy wykonywać zgodnie z systemowymi rozwiązaniami 
producenta.  
6.3.2.4 Izolacja termiczna 

Ściany zewnętrzne warstwowe winny posiadać odpowiednią izolację termiczną z zaakceptowanych 
przez Zamawiającego materiałów, gwarantujących uzyskanie wymaganych parametrów współczynnika 
przenikania ciepła Ucmax od 2021r (Dz.U. 2015 r. poz. 1422 z późn.zm).  

Dla reprezentacyjnych obiektów (części zachodnia i południowa) zaleca się stosowanie skalnej wełny 
mineralnej z jednostronną okładziną z włókniny szklanej w systemie elewacji wentylowanych.  
W zależności od przyjętego i zaakceptowanego przez Zamawiającego rozwiązania, ocieplane             
z dopuszczeniem płyt XPS, styropianu lub innych materiałów, pozwalających spełnić ww wymogi. 

6.3.3 Pokrycie dachu 
Obiekty znajdujące się pod trybunami, w tym również budynek główny – dachy płaskie, na które 

zaleca się użycie rozwiązania systemowego opartego na papach modyfikowanych termozgrzewalnych lub 
technologii stropodachu odwróconego. W przypadku zastosowania rozwiązań systemowych dopuszcza się 
użycie płyt warstwowych dachowych z wypełnieniem rdzeniem z pianki poliuretanowej, o ile rozwiązanie 
takie uzyska akceptację Zamawiającego. 

Dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 
obiektu, na stropodachu nad ostatnią kondygnacją użytkową budynku głównego, pod warunkiem 
zachowania zastosowania rozwiązań estetycznych oraz, że urządzenia te nie będą widoczne z zewnątrz i nie 
będą zakłócały sylwety obiektu.  

W przypadku eksponowanych elementów dachowych lub ściennych zaleca się użycie materiałów 
pokrywczych wysokiej klasy, odpowiednich do skali ekspozycji, przykładowo blach tytanowo-cynkowych lub 
aluminiowych itp.  
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Pokrycie dachowe zadaszenia widowni należy wykonać z materiału trwałego, odpornego na zmienne 
warunki atmosferyczne, nieprzepuszczające wody, gwarantujące jednocześnie odpowiednie nasłonecznienie 
naturalnej nawierzchni płyty boiska.  

Rozwiązanie sposobu poszycia zadaszenia widowni należy uzależnić od wyników analizy 
nasłonecznienia murawy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie poszycia z: 

− membrany PTFE – materiał nośny z włókien szklanych pokrytych dwustronnie teflonem, niepalny             
i niepodtrzymujący ognia, niekapliwy, w kolorze białym, 

− płyt bezbarwnego poliwęglanu komorowego lub litego, z filtrem UV, na podkonstrukcji z profili 
aluminiowych systemowych,  

− blachy stalowej trapezowej, powlekanej, niskoprofilowej 
Pokrycie z blachy trapezowej może być zastosowane jedynie jako płaszczyzna dachowa 

uzupełniająca do przekrycia zapewniającego prawidłowe nasłonecznienie murawy promieniami słonecznymi. 
W przypadku stosowania kilku technologii lub materiałów poszycia zadaszenia należy zwrócić 

szczególna uwagę na zachowanie szczelności w miejscu styku poszycia.  
Zadaszenie musi tworzyć jednolitą płaszczyznę umożliwiającą spływ wody do koryt odwadniających, 

bez tworzenia zastoisk wody opadowej.  
Należy przewidzieć odpowiednie dojścia, umożliwiające dostęp osób upoważnionych do kontroli 

poszycia zadaszenia stadionu, w tym grubości pokrywy śnieżnej i ująć te rozwiązania w planie odśnieżania 
dachów. Plan taki powinien określać rodzaj użytych urządzeń, kolejności i kierunki odśnieżania oraz sposób 
zgarnianie śniegu i jego składowanie/zrzut. W opracowaniu należy uwzględnić odśnieżenie rynien oraz 
wpustów rynnowych oraz ewentualne ich udrożnianie. Uszkodzenie powłoki jest niedopuszczalne. 
 Bezpieczeństwo osób poruszających się po połaci dachu należy zapewnić stosując systemowy, linowy 
system asekuracyjny.  

Obróbki blacharskie należy dostosować do technologii przekrycia, stosując materiały wysokiej klasy 
np. tytanowo-cynkowe lub aluminiowe. 

6.3.4 Ściany wewnętrzne 
Rozwiązania materiałowe dla przegród wewnętrznych powinny uwzględniać wytyczne ochrony 

pożarowej, akustyki, uwarunkowań wysokościowych, a ich dobór powinien zapewnić komfort użytkowania 
wydzielonego pomieszczenia oraz możliwość stworzenia w nim korzystnego mikroklimatu. 

Elementy wewnętrznych wydzieleń ścianami szkieletowymi w systemie suchej zabudowy,             
z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych (silikatowych), pustaków szklanych, szkła hartowanego. 
Zakaz stosowania bloczków z betonu komórkowego. 

Ściany wewnętrzne winny być wykonane w technologii nieobciążającej nadmiernie przyjętego układu 
konstrukcyjnego, zachowując wymaganą odporność ogniową, termiczną i akustyczną. 

W ścianach innych niż żelbetowe nadproża żelbetowe (ściany murowane) lub inne systemowe 
Wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy stosować wykończenia o wysokim stopniu trwałości. 

Narożniki zabezpieczone.  
Ścianki działowe murowane, systemowe z płyt gipsowo kartonowych, aluminiowe przeszklone, 

stalowe przeszklone i wg proponowanych rozwiązań podziałów funkcjonalnych (ścianki przesuwne, składane, 
mobilne). 

Pomieszczenia reprezentacyjne, wymagające indywidualnych rozwiązań wnętrz z zastosowaniem  
okładzin systemowych, również akustycznych (pochłanianie dźwięku, materiały klasa A).  

Podział pomieszczenia recepcyjnego VIP na niezależne sale konferencyjne systemowymi ściankami 
mobilnymi, składanymi – przesuwnymi z możliwością ukrycia po złożeniu w zabudowanym parkingu. Od 
części komunikacyjnych ścianki przeszklone, szklone szkłem laminowanym o odpowiednim uszczelnieniu 
pionowym elementów do podłogi i prowadnicy Ścianki wydzielające pomieszczenia pełne, spełniające 
wymogi izolacyjności dźwiękoszczelnej, którą należy określić w projekcie budowlanym.  

Pomieszczenia sanitarne powinny mieć prowadzone instalacje w bruzdach lub wnękach, wykonanych 
w ścianach murowanych lub wykonane ścianki instalacyjne (przedścianki). Wykończenie ścian 
monochromatyczne okładziną ścienną np. PCW, żywice lub płytki ceramiczne (gres) do wysokości min 2,0             
z zastrzeżeniem dostosowania do wysokości drzwi wraz z ościeżnicą. W pomieszczeniach reprezentacyjnych 
o wysokim standardzie – do poziomu sufitu podwieszanego. 

W pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolacje podposadzkowe, płytki winny być układane na 
klejach elastycznych, system uszczelnień (połączenia ściana-posadzka, ściana-ściana, kratek odpływowych) 
systemową taśm i mankietów, klejów i fug, pochodzący od jednego producenta. 
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Słupy i eksponowane elementy żelbetowe należy wykonać z betonu architektonicznego. Należy dbać 
by złącza szalunków szczelne, uniemożliwiając tym samym wypływ mleczka cementowego. Układ             
i rozmieszczenie styków poszczególnych płyt szalunkowych powinien być zgodny z rysunkami widoków ścian. 
Kotwy szalunkowe, transportowe oraz otwory montażowe należy rozplanować wg regularnego, jednolitego 
rysunku, wykluczając późniejsze szpachlowania powierzchni. Należy unikać różnic kolorów, które mogą 
powstać na skutek utraty wody przy nieszczelnych szalunkach lub widocznych szpachlowanych krawędzi 
powierzchni.  

6.3.5 Tynki 
Typ I — w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych oraz na ciągach komunikacyjnych o dużym 

należeniu ruchu, o ile nie są to ściany z betonu widokowego — na ścianach murowanych wykonać tynk 
cementowo — wapienny kat. min. III, następnie zagruntować i wykonać gładź gipsową dwuwarstwowo 
doprowadzając do powierzchni gładkiej, zagruntować, malować. 

Typ II — pod okładziny ścienne oraz ceramiczne — wykonać warstwę tynku, wyrównując idealnie 
powierzchnie ścian (masy tynkowe wyrównawcze). Zagruntować i wykonać obłożenie ścian. Powyżej 
okładziny zagruntować i malować; 

Typ III — w pomieszczeniach biurowych i o przeznaczeniu administracyjnym — tynki gipsowe, 
malowane. 

Dopuszcza się inne rozwiązania zatwierdzone przez Zamawiającego. 
6.3.5.1 Malowanie 

Przewidzieć malowanie do pełnego pokrycia farbą emulsyjną ścian pomieszczeń wewnątrz budynku. 
Podłoże: płyta gipsowo – kartonowa lub tynk. Wszystkie podłoża, po wykonaniu ewentualnych zaprawek 
malować - z wyłączeniem ścian żelbetowych w betonie widokowym, które należy zaimpregnować 
wodoodpornie i przeciwpyłowo preparatem bezbarwnym.  

Należy stosować produkty do zastosowania wewnątrz o najwyższej jakości środki gruntujące oraz 
farby emulsyjne: dyspersje akrylowe, silikatowe, silikonowe, lateksowe, winylowe, zapobiegające 
zagrzybieniu i inne, w zależności od podłoża.  

Od Wykonawcy wymagany jest prawidłowy dobór odpowiedniego środka gruntującego oraz farby do 
każdego rodzaju podłoża.  

Farby lateksowe należy stosować do wykonywania gładkich, matowych, wysoko obciążalnych, 
odpornych na wielokrotne zmywanie i szorowanie, zachowujących strukturę podłoża powłok wewnętrznych. 
Zalecane do malowania powierzchni poddawanych wysokim obciążeniom, np. w ciągach komunikacyjnych, 
klatkach schodowych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest trwała powłoka, o wysokiej odporności 
mechanicznej i podatności na czyszczenie. 

Podstawowe właściwości: ekologiczna, wodorozcieńczalna, dyfuzyjna, łatwa w obróbce, o wysokiej sile 
krycia, o wysokiej odporności mechanicznej, matowa, w barwach pastelowych.  

Założono środowisko nieagresywne, stąd elementy stalowe i inne materiały powinny posiadać 
odporność na środowisko w klasie, poprzez zastosowanie odpowiednich powłok lub swoje właściwości 
techniczne.  Elementy konstrukcyjne stalowe należy doprowadzić do zgodności z wymogami pożarowymi. 
6.3.5.2 Okładziny ścienne 

W pomieszczeniach reprezentacyjnych VIP należy uwzględnić ich wielofunkcyjność, przewidując 
odpowiednie wykończenie ścian okładzinami dekoracyjnymi, zapewniającymi standard odpowiadający 
specyfice obiektu użyteczności publicznej najwyższej klasy.  

W salach konferencyjnych oraz innych pomieszczeniach, wskazanych w analizie akustycznej, do 
której opracowania Wykonawca jest zobowiązany, wymagających spełnienia odpowiednich parametrów 
akustycznych, należy przewidzieć okładziny lub panele akustyczne. 

W pomieszczeniach technicznych wentylatorni, w przypadku konieczności, należy stosować płyty 
dźwięko- izolacyjne. 

W pomieszczeniach toalet i sanitariatów sugerowanym rozwiązaniem jest użycie okładzin PCW lub 
kauczukowej lub żywicznej lub z płytek ceramicznych. Standard należy dostosować do grupy użytkowników. 
Proponowane rozwiązania muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 

Dopuszcza się okładziny z płyt betonowych zbrojonych włóknem szklanym, składających się ze 
specjalistycznego piasku, cementu, wody, alkaloodpornych włókien szklanych oraz odpowiednio dobranych 
środków chemicznych i/lub barwników, dozowanych w reżimie technologicznym producenta. 
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6.3.5.3 Stolarka wewnętrzna drzwiowa 
We wszystkich drzwiach winny być stosowane klamki, szyldy, okucia i wyposażenie jednego 

producenta, utrzymane w spójnej linii stylistycznej. W obiekcie należy zastosować system jednego klucza 
(tzw. Master Key). Należy stosować następujące rodzaje drzwi: 
6.3.5.3.1 Drzwi płytowe 

Drzwi wewnętrzne drewniane z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną, przylgowe, wyposażone  
w trzy zawiasy oraz zamki, podcięcia lub otwory wentylacyjne, samozamykacze itp.  

W pomieszczeniach reprezentacyjnych drzwi drewniane bezprzylgowe pełne, wymiary w świetle 
przejścia po rozchyleniu skrzydła min 90x200cm, fornirowane - kolor wg projektu wnętrz, ościeżnica prosta 
drewniana, w opasce maskującej dopasowanej do gr. ściany; kompletne okucia i wyposażenie – stal 
nierdzewna; opcjonalnie system głównego klucza 
6.3.5.3.2 Drzwi aluminiowe 

Drzwi wewnętrzne na ciągach komunikacji ogólnej oraz w przestrzeniach reprezentacyjnych zaleca 
się wykonać jako aluminiowe, malowane proszkowo wg palety RAL, jedno lub dwuskrzydłowe symetryczne,  
z zastrzeżeniem min. szerokości skrzydła wiodącego w świetle 90cm, szklonych szkłem bezpiecznym,             
w ościeżnicach systemowych, aluminiowych.  

W przypadku wymogu zastosowania drzwi przeciwpożarowych zaleca się stosowanie jedno lub 
dwuskrzydłowych symetrycznych, z zastrzeżeniem min. szerokości skrzydła wiodącego w świetle 90cm, 
przeszklonych, o wymaganej odporności ogniowej, wyposażone w kompletne okucia i systemowe 
wyposażenie, zgodnie z wymogami (klamki/gałki/pochwyty, zamki i dźwignie antypaniczne, samozamykacze, 
siłowniki, elektrozwory/trzymacze elektromagnetyczne, itp.).  

W zależności od występowania i przyjętego rozwiązania drzwi należy wyposażyć w zasilanie             
i urządzenie zapewniające włączenie w system kontroli dostępu oraz SSP, umożliwiające ich sterowaniem.  
6.3.5.3.3 Drzwi stalowe 

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych należy zastosować drzwi wewnętrzne stalowe 
pełne – systemowe, z typowymi, wzmocnionymi ościeżnicami systemowymi, wykonane ze stali malowanej 
proszkowo. Skrzydła o dużej odporności mechanicznej, z wypełnieniem wełną mineralną. W przypadku 
wymogu zastosowania drzwi przeciwpożarowych zaleca się stosowanie drzwi pełnych, o wymaganej 
odporności ogniowej, wyposażone w kompletne okucia i systemowe wyposażenie, zgodnie z wymogami 
(samozamykacze, siłowniki, elektrozwory/trzymacze elektromagnetyczne itp.). 

W zależności od występowania i przyjętego rozwiązania drzwi należy wyposażyć w zasilanie             
i urządzenie zapewniające włączenie w system kontroli dostępu oraz SSP, umożliwiające ich sterowaniem.  
6.3.5.4 Sufity podwieszane 

W budynkach stadionu należy wykonać sufity podwieszane, zgodnie ze wskazanie w PFU oraz 
wytycznymi Zamawiającego, stosując każdorazowo rozwiązania systemowe, o wysokich walorach 
estetycznych, niezapalne i niekapiące pod wpływem ognia. W zależności od technologii oraz producenta, 
podwieszanych na ruszcie aluminiowym lub stalowym, z wypełnieniem rastrowym, kasetonowym (zalecane 
płyty ze skalnej wełny mineralnej, gładkie, matowe, białe, o zwiększonej wytrzymałości powierzchni             
i odporność na zabrudzenia, odporne na rozwój mikroorganizmów) lub gładkie, wykończone z płyty gipsowo-
kartonowej.  
Sufity podwieszone występujące na stadionie: 

− w komunikacji ogólnej oraz przestrzeniach otwartych - aluminiowe, rastrowe o wymiarach 60 x 60cm 
lub innym, 

− w szatniach, pokojach biurowych i administracji oraz pomieszczeniach otwartych i komunikacji 
ogólnej standardu średniego wykonane jako mineralne, modułowe 120 x 60 cm oraz 60 x 60 cm.             
W zależności od wyników analizy akustycznej (np. sale konferencyjne, administracja) wymagane 
sufity o podwyższonych parametrach akustycznych - kasetonowe w tym samym module;  

− w pomieszczeniach reprezentacyjnych, wymagających wysokiego standardu wykonania, sufity  wg 
indywidualnego projektu wnętrz wykonane jako mineralne, modułowe 120 cm x 60 cm, łączone             
z gipsowo – kartonowym wyspowymi (bezramowe wyspy), o gładkiej, matowej, białej powierzchni            
o wysokich współczynnikach odbicia (powyżej 80%) i rozproszenia światła oraz właściwościach 
antystatycznych; 

− w zależności od wyników analizy akustycznej (np. sale konferencyjne, recepcja, restauracja, pokoje 
pracy) wymagane sufity o podwyższonych parametrach akustycznych; możliwe sufity wyspowe, 
kasetonowe w module 240 cm x 60 cm; pochłanianie dźwięku: klasa A, zgodnie z PN-EN ISO 11654; 
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− w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności jest z reguły wysoki (np. w saunie, 
pomieszczeniach sanitarnych, kuchni) należy stosować materiały nieorganiczne i hydrofobowe, 
dostosowane do niesprzyjających warunków, odporne na odkształcenia i rozwój szkodliwych 
mikroorganizmów, 

6.3.5.5 Posadzki 
Posadzka w całym obiekcie powinna być nienasiąkliwa (nieprzekraczająca 0,5%) i nieśliska (min.   

R10 - R11, w zależności od lokalizacji), nieścieralna (PEI klasa 5) odporna na działanie środków 
chemicznych, zachowująca jednocześnie walory estetyczne i spójność stylistyczną w całym obiekcie. 
Wszystkie posadzki układane bezprogowo, w pomieszczeniach z wpustem podłogowym, posadzki należy 
odpowiednio wyprofilować ze spadkiem w kierunku kratki (min. 0,5%), stosując systemowe uszczelnienia             
i rozwiązania producenta.  

Posadzki w ciągach komunikacyjnych i szatniach z grupy antypoślizgowości min. R10, nawierzchni 
rodzaju A, w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i mokrych oraz strefie wejściowej - klasy R11, pod 
prysznicami dodatkowo o nawierzchni w klasie B. Płytki typu gres układane na kleju elastycznym i izolacji 
przeciwwodnej podpłytkowej.  

W pomieszczeniach technicznych serwerowni, rozdzielni niskiego napięcia przewidzieć wykonanie 
podłogi technicznej podniesionej, zapewniającej właściwe odprowadzenie ładunków elektrycznych. Nośność 
zgodnie z wymogami określonymi w projekcie, nie większa jednak niż 3,0 t/m2, zapewniającą odporność 
ogniową co najmniej REI 30, wykonana w klasie A1 jako niepalna. Pomieszczenie stanowiska dowodzenia, 
spikera oraz policji, jak również sal konferencyjnych i robocze mediów winno być wyposażone w systemowe 
instalacyjne kasety podłogowe (floorbox), stąd w zależności od przyjętego systemu należy przewidzieć 
ewentualność wykonania w tych pomieszczeniach również podłogi podniesionej.  

Posadzki z wykładziny PCW rulonowej lub w płytkach, homogenicznej oraz heterogenicznej             
o grubości min 2 mm, łączonej przez spawanie z wywinięciem na ścianę w formie cokołu wys. min.10 cm po 
wykonaniu wylewki samopoziomującej. Krawędź podłoga / ściana powinna być wykonana w sposób łagodny, 
z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej. Arkusze wykładziny PCV łączyć z podłożem systemowym 
klejem, ze sobą przez spawanie na gorąco. Wszystkie posadzki powinny być gładkie, antypoślizgowe, 
zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych. W obiekcie należy 
uwzględnić wykładziny o wysokich właściwościach: 

− akustycznych - min. 16db dla winylowych, 20db dla dywanowych 
− antypoślizgowych min. R10, całkowita grubość ok. 2,5 mm, przy grubości warstwy użytkowej 2mm. 
− nie wymagającą stosowania dodatkowych powłok ochronnych, kalandrowaną między warstwą PCW           

i pokładem z mieszaniny korka i PCW, kształcie kwadratów 500.5 x 500.5 mm.  
− przewodząca ładunki elektryczne -  odprowadzająca ładunki,  
− nawierzchni sportowej 

W obiekcie największe przestrzenie należy wykonać jako posadzki betonowe, częściowo przemysłowe, 
utwardzane powierzchniowo i impregnowane, częściowo zatarta na gładko, wykończone samopoziomującą, 
cienkowarstwową, kolorową posadzką przemysłową 

 
6.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji 

Główną konstrukcją stadionu powinien stanowić żelbetowy, prefabrykowany lub monolityczny szkielet 
w układzie ramowym, przekazujący obciążenia z konstrukcji stalowej zadaszenia oraz żelbetowych trybun na 
fundament posadowiony pośrednio za pośrednictwem pali lub kolumn w miejscu występowania 
niekorzystnych warunków gruntowych, jak również w sposób bezpośredni w pozostałej części rzutu budynku. 

Rodzaj i sposób doboru posadowienia winien być przedmiotem analizy przeprowadzonej na etapie 
projektowym uwzględniając zarówno warunki gruntowe, poziom posadowienia, jak i wielkość i rodzaj 
obciążeń przekazywany przez fundament. Głównym elementem ram są rygle zębate, na których będzie 
oparta prefabrykowana konstrukcja trybun. 

Sztywność budynku i jego stateczność należy uzyskać poprzez podłużne i poprzeczne układy ramowe 
o sztywnych węzłach wykonstruowanych w elementach składowych szkieletu. Ze względów termicznych 
obiekt należy dylatować w rozstawione co ok. 60 m. 

Wielopiętrowy budynek główny w żelbetowym układzie płytowo-słupowym lub belkowo-płytowym,  
usztywnionym trzonami klatek schodowych oraz szachtów windowych.  

Posadowienie budynku stanowić będą monolityczne stopy i ławy fundamentowe oraz płyty 
fundamentowe posadowione bezpośrednio na gruncie lub na wzmocnieniu w postaci kolumn lub pali.   
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Konstrukcję zadaszenia należy wykonać jako stalowe dźwigary wsparte na słupie zamocowanym do 
górnego rygla trybun. W zależności od przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania dźwigary mogą być 
przytrzymane ściągiem zamocowanym na końcu dźwigara i schodzącym w dół do układu zastrzałów 
mocowanych do głównego słupa ramy żelbetowej lub bezpośrednio do fundamentu, o ile rozwiązanie to 
zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6.4.1 Założenia podstawowe. Obciążenia 
Do obliczeń należy przyjąć klasę konsekwencji zniszczenia CC3 oraz niezawodności RC3, w obliczeniach 
stanów granicznych nośności, wartości współczynników obciążeń zwiększono o 10% 
− obciążenie śniegiem - jak dla II strefy klimatycznej 0,72kN/m2  
− obciążenie wiatrem - dla I strefy klimatycznej  
Parcie dla dachu 
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Ssanie dla dachu 

 
 
 
Parcie/ssanie dla ściany 
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Obciążenia dachu: 

- stałe: pokrycie dachu 0,30kN/m2 
- stałe: obudowa stadionu 0,30kN/m2 
- stałe: podwieszane do dachu0,20kN/m2 
- stałe: punktowe od oświetlenia 15kN 

Obciążenia konstrukcja żelbetowa: 
- stałe: trybuny stałe 6,50kN/m2 
Obciążenia zmienne konstrukcja żelbetowa 

- wg. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
6.4.2 Konstrukcja betonowa 

Element Materiał
beton konstrukcyjny  C30/37, C40/50

trybuny C40/50 W8
beton podkładowy  C12/15

fundamenty  C30/37 W8
ściany zewnętrzne i wewnętrzne  C30/37

belki  C30/37,
słupy  C30/37, C40/50

stropy monolityczne  C30/37
stal zbrojeniowa  A‐IIIN 

− Beton C35/45 – minimalny beton dla elementów prefabrykowanych 
− Beton C30/37 – minimalny beton dla elementów monolitycznych 
− Stal zbrojeniowa: AIIIN (RB500) 
− Stal profilowa: S355 J2, S235 J2 

6.4.3 Klasa wykonania konstrukcji stalowej 
Klasa wykonania stosownie do PN EN 1090-2, Załącznik B  
Kategoria użytkowania   SC 1 
Kryteria kategorii produkcji  PC 2 
Klasa konsekwencji  CC 3 
Klasa wykonania głównej konstrukcji  EXC 3 
Klasa wykonania elementów drugorzędnych (szprosy poliwęglanu) EXC2 

6.4.4 Klasy ekspozycji 
Przyjęto klasy ekspozycji: 
- powierzchnie stykające się z gruntem        XA2 
- zewnętrzne powierzchnie pionowe (belki kładek, schody zewnętrzne)    XF2 
- zewnętrzne powierzchnie pionowe (osłonięte przed deszczem)     XC3 
-nieizolowanie zewnętrzne powierzchnie poziomXF3 
- pozostałe elementy żelbetowe, w tym dolne powierzchnie elementów zewnętrznych                XC3 

6.4.5 Dopuszczalne zarysowanie 
Dopuszczalne wartości zarysowania wg projektu budowlanego i wykonawczego: 
- zbiorniki, elementy szczelne    wlim = 0,10mm 
- powierzchnie stykające się z gruntem   wlim = 0,20mm 
- nieizolowanie zewnętrzne powierzchnie poziome wlim = 0,20mm 
- pozostałe elementy     wlim = 0,30mm 
- elementy sprężone     wlim = 0,20mm 

6.4.6 Otulenie prętów zbrojeniowych 
− Słupy – 40mm 
− Belki – 40mm 
− Stropy - 30mm górą i dołem. 
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6.4.7 Wnioski z dokumentacji geotechnicznej 
6.4.7.1 Budowa geologiczna 

     Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podłożu, należą do naturalnych rodzimych mineralnych             
i nasypowych. Strefę  przypowierzchniową  podłoża  budują  nasypy  budowlane  i  niebudowlane  gliniasto-
piaszczysto – pylasto – humusowo-gruzowe.  Wyłączono  je  ze  szczegółowej charakterystyki 
geotechnicznej, z uwagi na ich zróżnicowany skład i dużą anizotropię parametrów wytrzymałościowych, 
uniemożliwiającą wyprowadzenie wartości parametrów charakterystycznych. 
Grunty rodzime mineralne podzielono na warstwy geotechniczne, w oparciu o wydzielenia geologiczne oraz 
dodatkowo ze względu na ich zróżnicowane stany. Poniżej  zestawiono  niezbędne  do  projektowania  
budowlanego  parametry geotechniczne.  Przedstawiono  zarówno  wiodące  parametry  wytrzymałościowe  
gruntów ustalone metodą A, wg PN-81/B-03020 oraz normy PN-B-04452 - zharmonizowanej z Eurokod 7, na 
drodze bezpośrednich badań makroskopowych i instrumentalnych, przeprowadzonych w terenie i w 
laboratorium. Pozostałe parametry ustalono metodą B - na podstawie podanych w normie PN-81/B-03020 
zależności korelacyjnych pomiędzy tymi parametrami i cechami wiodącymi oraz na podstawie normatywów 
EC7 (Schmertmann 1978), DIN 4094, metodyki badawczej ITB Warszawa i doświadczeń własnych.  
Zastosowano  wzory  z  normy  PN-B-04452  (zharmonizowanej  z  EC7)  do  oszacowania  stanu gruntów na 
podstawie sondowań statycznych CPT/CPTU. 
Koluwialne grunty spoiste (plejstoceńsko-holoceńskie), klasyfikowane w grupie konsolidacyjnej C, obecne na 
zboczu oraz w dolinie Brzeźnicy:  
Warstwa K:  
Tworzą  je  gliny  piaszczyste,  gliny,  piaski  gliniaste,  pyły  piaszczyste  oraz  gliny pylaste. W ich obrębie 
występują przewarstwienia oraz gniazda i wtrącenia piasków drobnych, żwiru i humusu. Grunty te są 
wilgotne, plastyczne (miejscami miękkoplastyczne), o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności            
I L(n)  = 0,45.  
Grunty  niespoiste  pochodzenia  wodnolodowcowego,  występujące  bezpośrednio  na  glinach oraz            
w obrębie glin zwałowych, wydzielono jako warstwę geotechniczną  nr I:  
Warstwa I:  
Piaski drobne i piaski pylaste, piaski drobne i średnie w różnym stopniu zaglinione, piaski średnie             
z domieszką piasków grubych i ziarnami żwiru. Są wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone, o wartości 
charakterystycznej stopnia zagęszczenia I D(n)  = 0,60.  
Grunty  spoiste  pochodzenia  zastoiskowego,  zgodnie  z  p.  1.4.6  normy  PN-81/B-03020  należące do 
grupy konsolidacyjnej C, wydzielono jako warstwę geotechniczną nr II:  
Warstwa II:  
Pyły na pograniczu gliny pylastej i pyły. Są wilgotne, plastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia 
plastyczności I L(n)  = 0,35.  
Grunty  spoiste  pochodzenia  lodowcowego,  o  charakterze  morenowym,  zgodnie  P1/B-03020  należące  
do  grupy  konsolidacyjnej  B,  wyodrębniono  jako  wielodzielną warstwę geotechniczną nr III: 
Warstwa IIIa:  
Gliny piaszczyste i piaski gliniaste, z przewarstwieniami lub laminami piasku drobnego - wilgotne, 
miękkoplastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności I L(n)  = 0,60.  
Warstwa IIIb:  
Gliny piaszczyste, lokalnie z przewarstwieniami i laminami piasków drobnych i ziarnami żwiru wilgotne, 
plastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności I L(n)  = 0,45.  
Warstwa IIIc:  
Gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste, z laminami piasku drobnego i ziarnami żwiru. Są wilgotne, 
plastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności I L(n)  = 0,35.  
Warstwa IIId:  
Gliny  piaszczyste,  gliny  i  gliny  piaszczyste  zwięzłe,  z  okruchami  skał  północnych  i  ziarnami żwiru. Są 
wilgotne, twardoplastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności I L(n)  = 0,20.  
Warstwa IIIe:  
Gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe i gliny zwięzłe, gliny pylaste, z przewarstwieniami i laminami 
piasków drobnych, lokalnie średnich oraz pyłu Są wilgotne, twardoplastyczne, o wartości charakterystycznej 
stopnia plastyczności I L(n)  = 0,10.  
Warstwa IIIf:  
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Grunty o składzie granulometrycznym jak w warstwie IIIe - wilgotne, twardoplastyczne, o wartości 
charakterystycznej stopnia plastyczności I L(n)  = 0,05.  
Grunty  najstarsze,  pochodzenia  morskiego,  powstałe  w  pliocenie,  podzielono  na  trzy  warstwy 
geotechniczne:  
Warstwa IVa:  
Gliny pylaste z przewarstwieniami i laminami pyłów, iłów i piasków pylastych, iły pylaste, piaski gliniaste             
i gliny na pograniczu glin pylastych. Grunty warstwy IVa są wilgotne, twardoplastyczne, o wartości 
charakterystycznej stopnia plastyczności I L(n)  = 0,20.  
Warstwa IVb:  
Iły, iły pylaste i iły piaszczyste, gliny pylaste, lokalnie z laminami piasku pylastego oraz z przewarstwieniami  
piasku  średniego  i  grubego  Grunty  warstwy  IVb  wilgotne,  twardoplastyczne, o wartości 
charakterystycznej stopnia plastyczności I L(n)  = 0,05.  
Warstwa V:  
Piaski  drobne  i  piaski  pylaste  zaglinione,  z  przewarstwieniami  piasku  gliniastego,  pyłu  piaszczystego   
i z wtrąceniami gliny. Są nawodnione, bardzo zagęszczone, o wartości charakterystycznej stopnia 
zagęszczenia I D(n)  = 0,85.  
Wszystkie  opisane  wyżej  grunty  spoiste  (w  tym  nasypowe)  mają  własności  wysadzinowe,  a ponadto 
grunty warstwy geotechnicznej II oraz wysokoplastyczne grunty warstwy geotechnicznej IIIa, charakteryzują 
się podatnością na zmiany (wzrost) wilgotności, zwłaszcza w warunkach naruszenia ich naturalnej struktury. 
Mogą wówczas ulegać dalszemu, znacznemu uplastycznieniu. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  
2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych,  
projektowany  obiekt,  w  powiązaniu  z  budową  podłoża  gruntowego  i  warunkami realizacji inwestycji, 
zalicza się do trzeciej kategorii geotechnicznej. 
6.4.7.2 Warunki gruntowe w strefie posadowienia 
Przeprowadzone badania geologiczno-inżynierskie pozwalają na ustalenie ogólnych, geotechnicznych 
warunków posadowienia projektowanego obiektu.  
Posadowienie konstrukcji nośnej:  
Główne  elementy  konstrukcji  nośnej  obiektu stanowić mają szeregi słupów, posadawiane na żelbetowych 
stopach fundamentowych, a w części trybuny podpiwniczonej na żelbetowej płycie fundamentowej. Stopy 
oraz płytę fundamentową przewiduje się posadowić pośrednio - na palach (np. CFA).  
Biorąc pod uwagę udokumentowaną budowę podłoża gruntowego, wskazane jest wprowadzenie pali do 
następujących warstw geotechnicznych:  
Warstwa IIIe:  
Gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe i gliny zwięzłe, gliny pylaste, z przewarstwieniami i laminami 
piasków drobnych, lokalnie średnich oraz pyłu.  
Stan twardoplastyczny. Wartość charakterystyczna stopnia plastyczności I L(n)  = 0,10.  
Warstwa IIIf:  
Grunty o składzie granulometrycznym jak w warstwie IIIe.  
Stan twardoplastyczny. Wartość charakterystyczna stopnia plastyczności I L(n)  = 0,05.  
Posadowienie pozostałych konstrukcji z wykorzystaniem nasypów:  
Nasypy istniejące zbudowane są z gruntów spoistych. Według oceny makroskopowej w ich składzie 
dominuje glina piaszczysta i glina. Pozostałymi komponentami są:  piasek  gliniasty  i  pył  piaszczysty  oraz  
w  mniejszych  ilościach  piasek  pylasty  i  piasek  drobny.  
Jako domieszki występuje gruz, humus i nieliczne szczątki roślinne. Według analiz granulometrycznych 
(areometrycznych), przeprowadzonych na czterech próbkach uśrednionych, pobranych z otworów 
badawczych nr 8/30, 11/30, 27/17 i 31/20, grunt w nasypach klasyfikuje się jako pył piaszczysty. Zawartość 
części organicznych mieści się w przedziale 1,6 -2,3 %. Wyniki analiz zamieszczono w załączniku nr 10.  
Z  uwagi  na  zróżnicowany  skład  oraz  dużą  anizotropię  parametrów  wytrzymałościowych, nie ustalono 
parametrów geotechnicznych nasypów. Jednak wykonane sondowania dynamiczne DPM (załączniki nr 8.1-
8.4) wskazują na znaczny stopień ich konsolidacji. Na  istniejących  nasypach,  pozostawionych podczas 
budowy stadionu, można posadawiać konstrukcje nie wywierające na podłoże dużych, skoncentrowanych 
nacisków. Przed posada wianiem fundamentów  mocno  obciążonych  należy  poddać  nasypy  dodatkowym  
badaniom  geotechnicznym,  indywidualnie  dla  każdego  fundamentu. Należy przy tym pamiętać, że grunty 
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w nasypach mają własności wysadzinowe i są wrażliwe na dodatkowe zawilgocenie, powodujące ich 
uplastycznienie i obniżenie wytrzymałości.  
Grunt pozyskany z rozbiórki nasypów można wykorzystać do kształtowania powierzchni terenów zielonych             
i podobnych celów. 

 
 

6.4.7.3 Hydrogeologia 
Warunki hydrogeologiczne w obszarze dokumentowanych badań mają ścisły związek z opisaną wyżej 

budową geologiczną. Wyróżnić można dwa poziomy wodonośne. Poziom górny (pierwszy poziom 
wodonośny) stanowią drobnofrakcyjne piaski wodnolodowcowe, leżące na glinach zwałowych, dolne partie 
nasypów piaszczystych oraz piaszczyste przewarstwienia i laminy śródglinowe. Gromadzą one wodę o 
zwierciadle swobodnym, lokalnie lekko napiętym.  W  okresie  wykonywanych  badań  geologicznych  i  
geotechnicznych  (listopad  2016 r. [12] oraz marzec-kwiecień 2018 r.) zwierciadło piezometryczne 
pierwszego poziomu stabilizowało się na głębokości (w zależności od lokalizacji otworu) od 0,18 do 8,40 m 
ppt., w przedziale rzędnych 94,31 - 78,20 m npm.  

Poziom  dolny  (drugi  poziom  wodonośny)  budują  plioceńskie  piaski  drobnofrakcyjne  i  mułkowate, 
oraz nikłe sączenia w utworach ilasto-mułkowatych. Prowadzą wodę o zwierciadle swobodnym i napiętym, 
stabilizującym się (w analogicznym jak wyżej okresie) na głębokościach od 1,62 m (w dolinie Brzeźnicy), do 
19,50 m ppt. (wysoczyzna), tj. w przedziale rzędnych 71,59-76,47 m npm.  Zwierciadło wody górnego 
poziomu wodonośnego podlega wahaniom sezonowym. Stan dokumentowany należy uznać za zbliżony do 
średniego wieloletniego. Stany wysokie, które występować będą po okresach długotrwałych opadów 
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atmosferycznych i po obfitych wiosennych roztopach mogą być wyższe od udokumentowanego o 0,3-0,4 m 
na wysoczyźnie i o 0,5-0,8 m w dolinie rz. Brzeźnicy.  
Obraz  budowy  geologicznej  podłoża,  w  tym  warunki  hydrogeologiczne,  zilustrowano  na  przekrojach  
geologiczno-inżynierskich  oraz na  kartach  dokumentacyjnych wierceń i sondowań badawczych. 
6.4.7.4 Wytyczne konstrukcyjne 

Z uwagi na znaczne gabaryty obiektu oraz otwarty charakter części budowli założono podział konstrukcji 
dylatacjami pozwalającymi na redukcję sił poziomych od skurczu betonu i obciążeń termicznych. 

Stateczność ogólna poszczególnych oddylatowanych części zapewniona została przez układy ramowe 
słupów i rygli żelbetowych 
6.4.7.4.1 Posadowienie 

W opracowaniu oparto się wyłącznie na dokumentacji geologiczno-inżynierskiej sporządzonej w 
związku z rozpoznaniem i oceną warunków geologiczno-inżynierskich w obszarze projektowanej budowy 
stadionu im. Kazimierza Górskiego w Płocku z kwietnia 2018 roku. Na jej podstawie przyjęto rodzaj podłoża 
jaki może wystąpić na poziomie posadowienia przyjmując najmniej korzystne warunki. 
6.4.7.4.2 Opis elementów konstrukcji żelbetowej 

Układ konstrukcyjny z elementów prefabrykowanych lub monolitycznych musi posiadać rozwiązania 
zapewniające uzyskanie optymalnej,  przewidzianych w projekcie sztywności szkieletu poprzez odpowiednio 
wykonstruowane węzły sztywne. Zastosowanie prefabrykacji będzie zapewniało możliwość szybkiego 
montażu bez konieczności dodatkowego podpierania na czas montażu oraz zbyt długiego oczekiwania na 
gotowość konstrukcji do przejęcia sił z trybun. 
W budynku z częścią VIP słupy, belki i stropy proponuje się  wykonać w technologii monolitycznej, chyba że 
uzyskany kształt i podział pozwala na zastosowanie elementów prefabrykowanych. 
6.4.7.4.3 Słupy 
W osiach utrzymujących rygle trybun i dźwigar dachu prefabrykowane lub monolityczne słupy o przekroju 
prostokątnym.  
Elementy prefabrykowane muszą być zaopatrzone w akcesoria umożliwiające ich transport oraz sztywne 
połączenie z fundamentami stadionu. 
Beton elementów i stali zbrojeniowa zgodne z założeniami materiałowymi. 
6.4.7.4.4 Rygle zębate trybun 
Zaprojektować jako prefabrykowane lub monolityczne o zróżnicowanym przekroju dostosowanym do sił 
wewnętrznych i możliwości transportowych.  
Wymagania odnośnie klasy ekspozycji oraz odporności ogniowej należy przyjmować zgodnie z wytycznymi, 
przedstawionymi w założeniach, szczegóły do ustalenia na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 
Beton elementów i stali zbrojeniowa zgodne z założeniami materiałowymi. 
6.4.7.4.5 Belki 
 Przyjąć jako prefabrykowane i monolityczne, o zróżnicowanym przekroju dostosowanym do sił 
wewnętrznych i możliwości transportowych.  
Wymagania odnośnie klasy ekspozycji oraz odporności ogniowej należy przyjmować zgodnie z wytycznymi, 
przedstawionymi w założeniach, szczegóły do ustalenia na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 
Beton elementów i stali zbrojeniowa zgodne z założeniami materiałowymi. 
6.4.7.4.6 Stropy 

Stropy w budynku wielokondygnacyjnym zaprojektować jako monolityczne płyty płaskie             
z dopuszczeniem punktowych pogrubień w formie „grzybków” w strefach przysłupowych i belkami lub 
pogrubionymi pasmami w przęsłach, których rozpiętość może przekraczać 8,5m. W celu wyeliminowania 
niepożądanych efektów nadmiernych ugięć zastosować strzałkę odwrotną ugięcia, ustaloną na podstawie 
obliczeń statycznych. 
Wymagania odnośnie klasy ekspozycji oraz odporności ogniowej należy przyjmować zgodnie z wytycznymi, 
przedstawionymi w założeniach, szczegóły do ustalenia na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 
Beton elementów i stali zbrojeniowa zgodne z założeniami materiałowymi. 
6.4.7.4.7 Trybuny 
 Ze względu na czas montażu oraz jakość wykonania, trybuny zaprojektować w postaci elementów 
prefabrykowanych. Prefabrykaty trybun winny stanowić przestrzenne, maksymalnie trójstopniowe elementy 
wsparte na żelbetowych, ukośnych ryglach ram a także na żelbetowych ścianach będących ich kontynuacją. 
Wysokość stopni prefabrykatów, w zależności od przyjętego rozwiązania architektonicznego, jest stała lub 
zmienna, zależna od poziomu ich wbudowania i rozpiętości przęsła.  
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 Dylatacje trybun winny przebiegać w tym samym miejscu, co w reszcie konstrukcji, pozwalając na 
nieskrępowanym przesuwie trybun z jednej strony względem rygla, na którym je opieramy. Prefabrykaty 
trybun - grubość 15÷18cm, wykonane z betonu C40/50 W8, zbrojonego prętami ze stali A-IIIN. Beton 
trybun należy zabezpieczyć przez hydrofobizację. 
 Wszystkie elementy prefabrykowane muszą być wyposażone w odpowiednie zawiesia umożliwiające 
transport i montaż. W przypadku założeń, należy uwzględnić inne, umożliwiające montaż siedzisk lub barier. 
6.4.7.4.7.1 Wykonanie prefabrykacji 

Elementy  prefabrykowane  należy  wykonywać  w  zakładzie  prefabrykacji  na  podstawie  projektu 
warsztatowego   zatwierdzonego   przez   projektanta konstrukcji.   Dokumentację   warsztatową   wykonuje  
dostawca  prefabrykatów  na  podstawie  projektu  pełnobranżowego  oraz  pełnej  specyfikacji. Wykonawca 
jest zobowiązany opracować plan montażu prefabrykatów, zgodny z projektem i pozytywnie zaopiniowany 
przez projektanta oraz uwzględniający zakładany harmonogram robót.  

Górne powierzchnie  trybun  należy  zabezpieczyć  w  zakładzie  prefabrykacji  zgodnie             
z  zaleceniami projektu. Powierzchnie widoczne (pozostawiane bez wykończenia lub z wykończeniem 
cienkowarstwowym) powinny być gładkie w jednolitym kolorze bez przebarwień zagłębień raków uszkodzeń, 
zaimpregnowane co najmniej przeciwpyłowo itp.  
6.4.7.4.8 Ściany 

Ściany żelbetowe, grubości zgodnej z obliczeniami, nie mniejszej niż 20 lub 25 cm, zaprojektować             
z betonu C30/37 (w przypadku kontaktu z gruntem z betonu W6, w przypadku kontaktu z wodą W8), 
zbrojenie stalą A-IIIN. W celu ograniczenia zarysowania skurczowego wynikającego z procesu hydratacji 
cementu, zastosować zbrojenie przeciwskurczowe.  

Ściany murowane wykonać w lokalizacjach zgodnie z opracowaniem architektury. Wysokie ściany 
murowane (o wysokości większej niż 3.5m) zewnętrzne elewacyjne oraz wewnętrzne, należy wzmocnić 
żelbetowymi trzpieniami pionowymi i wieńcami poziomymi. 
6.4.7.4.9 Fundamenty 

Fundamenty stadionu powinny stanowić żelbetowe stopy i ławy o różnych grubościach i kształtach   
w planie, uzależnionych od wielkości i rodzaju sił schodzących ze słupów i ścian. W części podpiwniczonej 
fundamenty liniowe i punktowe można zastąpić jednolitą płytą fundamentową, lokalnie pogrubioną             
w miejscach dużych obciążeń. 

Sposób wykonania posadowienia fundamentów pozostawia się do decyzji projektanta konstrukcji na 
etapie projektu budowlanego, po wnikliwej analizie dokumentacji geotechnicznej, w tym również 
hydrogeologii. W przypadku posadowienia bezpośredniego metoda i zakres odwodnienia wykopów 
(odpompowanie wód napływających lub obniżenie poziomu wód gruntowych wokół wykopu) powinny być 
zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą Prawo wodne (Dz. U.             
z 2017r. poz. 1566 z późn. zm). Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowość wykonania 
odwodnienia. 

Ze względu na panujące warunki gruntowe oraz tam gdzie przewiduje się posadowienie 
bezpośrednio na istniejącym nasypie trybun należy przewidzieć stosowne wzmocnienie podłoża w postaci 
kolumn, mikropali i pali lub stosując wymianę gruntów bezpośrednio pod fundamentem. 

Na etapie projektu budowlanego należy uwzględnić obszary występowania słabonośnych gruntów 
warstwy II, IIIa, IIIb, które stanowią zazwyczaj grunty spoiste w stanie plastycznym, zalegające 
bezpośrednio w poziomie posadowienia lub na niewielkiej głębokości względem poziomu istniejącego boiska.  
6.4.7.4.9.1 Pale i wzmocnienie podłoża 
Przewiduje się możliwość zastosowania następujących rodzajów wzmocnienia podłoża: 

- palami CFA (ang.  Continous Flight Auger)  
- kolumnami DSM (ang.  Deep  Soil  Mixing) 
- kolumnami CSC (ang.  Controlled Stiffness Column), CMC (ang.  Controlled Modulus Columns) 
- mikropale  
- innymi rozwiązaniami o równoważnym charakterze pracy i warunkach wykonania 

6.4.7.4.10 Posadzki 
 W części budynku przewiduje się żelbetowe płyty posadzkowe zbrojone siatkami lub włóknem 
rozproszony. Założeniem dla opisywanych posadzek oprócz przejęcia obciążeń powierzchniowych jest 
przejęcie liniowych sił od ścianek działowych grubości < 18 cm,  pod które nie przewiduje się oddzielnych 
ław fundamentowych 
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6.4.7.5 Elementy konstrukcji stalowej 
W skład konstrukcji stalowej wchodzą dźwigary główne, płatwie, tężniki i stężenia. Należy przewidzieć 

wykonanie, transport i montaż ww. elementów w całości bez dodatkowych połączeń i scalania na budowie. 
Połączenia pomiędzy dźwigarami i płatwiami przewidzieć jako skręcane za pomocą śrub i sworzni,             
z wykluczeniem spawania na budowie. 
6.4.7.5.1 Dźwigary główne 
 Kratownicę w kształcie zgodnym z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją należy wykonać             
w całości z rur okrągłych lub prostokątnych lub profili walcowanych. Wszystkie połączenia pomiędzy 
słupkami, pasami i krzyżulcami spawane w formie sztywnych węzłów lub skręcane. Oparcie na słupie i 
połączenie ze ściągiem przegubowe łączone za pomocą sworzni.  
Ze względów użytkowych dźwigary nie powinny wykazywać nadmiernej podatności oraz być odpowiednio 
zabezpieczone statycznie na wszystkie przypadki panujących obciążeń. 
Ze względu na wspornikowy charakter oraz dużą rozpiętość przewiduje się montaż dźwigarów z odpowiednio 
dobraną strzałką odwrotną. 
Spadek dachu musi być tak dobrany, aby w przypadku wystąpienia największych z przewidywanych w 
obliczeniach ugięć była możliwość swobodnego odprowadzenia wody w kierunku rynny przy zachowaniu 
szczelności pokrycia. Szczegółowo – spadek powinien zostać dobrany na etapie projektu budowlanego lecz 
nie powinien on być mniejszy niż 7% uwzględniając podniesienie wykonawcze i ugięcie od obciążeń 
zmiennych.  
Do konstrukcji dźwigarów zastosować stal klasy S355 J2. Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocą zestawu 
farb dobrej jakości gwarantującej trwałość na czas udzielonych w kontrakcie gwarancji przewidzianych dla 
tego typu konstrukcji. 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe – do ustalenia na etapie projektu koncepcyjnego. 
6.4.7.5.2 Płatwie 
 Płatwie kratowe lub z profili walcowanych rozpięte pomiędzy dźwigarami. Elementy składowe płatwi 
przewidzieć z profili o różnych przekrojach dostosowanych do stopnia wytężenia poszczególnych elementów. 
Pasy płatwi zabezpieczyć przed wyboczeniem w zależności od schematu obciążeń (parcie, ssanie wiatru). 
Stal profilowa – S355 J2 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe – do ustalenia na etapie projektu koncepcyjnego. 
6.4.7.5.3 Stężenia i tężniki 

Przewidzieć stężenia z prętów oraz tężniki z rur okrągłych lub prostokątnych. Elementy stężeń muszą 
posiadać akcesoria zapewniające ich naprężenie w celu prawidłowego montażu. Stal profilowa – S355 J2 
Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocą zestawu farb dobrej jakości gwarantującej trwałość. 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe – do ustalenia na etapie projektu koncepcyjnego. 
6.4.7.5.4 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej 
 Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy środowiska C3 i długiego okresu trwałości, 
zgodnie z PN EN ISO 12944-5. Zamknięte powierzchnie wewnętrzne (wewnętrzne powierzchnie rur) 
pozostawić nie malowane, spawane szczelnie. Elementy drugorzędne (wszelkie podkonstrukcje) mogą być 
cynkowane. Zestaw malarski Wykonawca i wytwórca konstrukcji stalowej jest zobowiązany uzgodnić             
z Projektantem i Zamawiającym.  
 Cięgna prętowe zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe, cynkować po wykonaniu gwintów. Nie 
dopuszcza się stosowania cięgien bez zabezpieczenia antykorozyjnego gwintów. 
 Wszystkie łączniki (śruby, sworznie, pręty kotwiące itd.) zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe, 
nie dopuszcza się cynkowania galwanicznego. 
6.4.7.6 Monitoring konstrukcji 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadza się wymaganie instalowania urządzeń do stałej 
kontroli przemieszczeń, odkształceń bądź naprężeń w konstrukcjach budynków i obiektów, gdzie może 
gromadzić się znaczna ilość ludzi. Wprowadza się wymagania dotyczące monitoringu zachowania się 
konstrukcji. Na etapie projektu wykonawczego należy określić ilość, lokalizację i rodzaj urządzeń 
pomiarowych. 
6.4.7.7 Pomosty techniczne. Urządzenia do asekuracji 

W celu umożliwienia serwisowania opraw oświetleniowych, głośników, telebimów i innych instalacji 
podwieszonych do konstrukcji zadaszenia nad trybunami należy zaprojektować systemowe pomosty 
mocowane do konstrukcji nośnej. Dojścia i przejścia techniczne do pomostów na poziomie oraz w pionie (np. 
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na połać dachową) należy zaprojektować jako typowe drabiny techniczne, o podwyższonej wytrzymałości na 
ewentualne akty wandalizmu, z zabezpieczeniem przed wejściem osób nieupoważnionych. 

Na etapie projektu budowlanego przewidzieć system do asekuracji na połaci dachu. Na etapie 
projektu wykonawczego należy przewidzieć odpowiednie punkty asekuracyjne pozwalające na bezpieczny 
dostęp w celu inspekcji i konserwacji konstrukcji. 
6.4.7.8 Obiekty obsługi stadionu 

Wolnostojące  budynki  (np.  sanitariaty,  gastronomia) wykonać jako niezależne, samodzielne, na 
własnej konstrukcji. Obiekty realizować w konstrukcji tradycyjnej murowanej z posadowieniem  na  ławach  
żelbetowych  i  przekrytej  dachem  w  konstrukcji  stalowej  z  blachą trapezową. Dopuszcza się zmianę 
technologii wykonania, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Pawilony  lokalizowane  na  płycie  stropowej  budynku  kubaturowego  posadawiać bezpośrednio na 
stropie a ściany oraz warstwy posadzkowe wykonać z lekkich  materiałów.  Posadzkę  w  tych  budynkach  
wykonać z dostosowaniem do poziomu warstw zewnętrznych, gwarantując bezprogowe wejścia do obiektów.  

Pawilony zlokalizowane na gruncie oraz inne zewnętrzne elementy terenowe (np. schody) wykonać 
jako żelbetowe wylewane na gruncie lub posadowione na płycie lub własnym fundamencie. Elementy 
wykonać z uwzględnieniem przemarzania, stosując poduszki z chudego betonu lub z gruntów 
niewysadzinowych.  

Należy przewidzieć konieczność wykonania systemów zabezpieczeń przeciw upadkowych z dachu 
oraz systemu monitoringu konstrukcji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.  
6.5 Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 

6.5.1 Branża sanitarna 
6.5.1.1 Przyłącza i zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne: 

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego obiektu należy przyjąć zgodnie z normą PN- 92/B-01706.
 Zasilanie w wodę projektowanego obiektu należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
wydanymi przez Wodociągi Płockie w ilości pokrywającej zapotrzebowanie na cele bytowo-socjalne oraz cele 
przeciwpożarowe. Ilość oraz równoczesność działania hydrantów zgodna z warunkami zawartymi w operacie 
przeciwpożarowym. 

Pomiar zużycia wody należy przewidzieć w pomieszczeniu przyłącza wody. Do pomiaru należy 
przewidzieć zestaw wodomierzowy wraz z armaturą odcinającą, zaworem antyskażeniowy (w celu 
zabezpieczenia zewnętrznej sieci wodociągowej oraz instalacji wody przed wtórnym zanieczyszczeniem) oraz 
zawór pierwszeństwa (lub elektrozawór) w przypadku rozdziału instalacji na instalację na cele bytowo-
socjalne oraz wewnętrzną instalację p.poż. Należy przewidzieć odrębne opomiarowanie dla celów bytowych 
oraz przeciwpożarowych. 
 W przypadku niewystarczającego ciśnienia w sieci miejskiej należy przewidzieć zestawy hydroforowe 
zapewniające wymagane ciśnienie w projektowanych instalacjach. W przypadku o ile hydranty zewnętrzne 
nie zapewnią odpowiedniej ilości wody do gaszenia pożaru należy przewidzieć odpowiedniej wielkości 
zbiornik przeciwpożarowy. W projekcie należy uwzględnić istniejącą i docelowo pozostawioną do dalszego 
użytkowania studnie głębinową (w części północnej), z której pobierana jest woda do podlewania boisk 
trawiastych. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy przewidzieć do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
poprzez przyłącza, które zostaną zaprojektowane zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez 
Wodociągi Płockie.  

Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z obiektu należy przyjąć zgodnie z normą PN-EN 
12056.Ścieki technologiczne, odprowadzane z poszczególnych punktów gastronomicznych przed włączeniem 
do sieci kanalizacji sanitarnej należy podczyścić w separatorach tłuszczowych. 

W zakresie obsługi systemów nawadniania, odwadniania oraz ogrzewania część uzbrojenia 
podziemnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wykonawca na czas realizacji robót 
budowlanych związanych z budową stadionu ma obowiązek zabezpieczyć tymczasowo podziemną i naziemną 
infrastrukturę techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania obiektów nie podlegających rozbiórce. 
Wykonawca po wybudowaniu stadionu włączy infrastrukturę techniczną w/w do nowo wybudowanej 
infrastruktury technicznej na potrzeby stadionu. 
6.5.1.2 Wewnętrzne instalacje wodociągowe: 

Instalację wody do celów bytowo-socjalnych (w tym usług gastronomicznych) należy zaprojektować 
w układzie rozgałęźnym. Dla głównych przewodów, pionów i podejść do grup odbiorców instalację wody 
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zimnej należy przewidzieć z materiałów niepalnych posiadającymi atesty PZH o dopuszczeniu do stosowania 
w instalacjach wody pitnej. Wodę należy doprowadzić do wszystkich przyborów sanitarnych. 

Instalację wody ciepłej, zmieszanej oraz cyrkulacyjnej i wszystkie podejścia do przyborów należy 
przewidzieć z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-Xc w warstwach podłogowych oraz 
polipropylenu PN-20 w sufitach podwieszanych. 

Przygotowanie CWU odbywać się będzie w węźle cieplnym a w przypadku dużej odległości od niego 
w pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Ciepła woda doprowadzona do odbiorników będzie 
miała temperaturę nie mniejszą niż 55°C. W celu zapewnienia wymaganej temperatury wody należy 
zaprojektować instalacje cyrkulacji ciepłej wody. Na przewodach cyrkulacyjnych należy przewidzieć 
wielofunkcyjne zawory termostatyczne oraz zawory równoważące. 

Instalację wodociągową ciepłej wody należy zaprojektować tak, aby umożliwiać przeprowadzanie 
ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą termiczną, chemiczną lub fizyczną, bez obniżania trwałości 
instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. 

W celu zabezpieczenia użytkowników przed przypadkowym poparzeniem w sanitariatach 
ogólnodostępnych należy zastosować baterie termostatyczne (typ wg projektu branży architektonicznej).             
W przypadku zastosowania zwykłych baterii należy na odejściu instalacji na węzeł sanitarny lub bezpośrednio 
przed baterią zabudować termostatyczny zawór mieszający. 

W pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe, a także w sanitariatach 
dla niepełnosprawnych oraz pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć zawory ze złączką do węża. 

Instalację wody ZW i CWU należy zaizolować termicznie celem ograniczenia strat ciepła, a wody 
zimnej celem zabezpieczenia przed roszeniem. W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach 
nieogrzewanych należy przewidzieć zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej. Kable 
grzewcze należy zasilić ze źródła rezerwowego. 

Ochronę przeciwpożarową budynku należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dziennik Ustaw Nr 109 poz. 719) oraz 
warunkami technicznymi z dnia 12 kwietnia 2002, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami. 

Jako źródło wody dla instalacji hydrantowej należy przewidzieć miejską sieć wodociągową lub 
zbiornik przeciwpożarowy. Rozdzielenie instalacji na wodę użytkową i hydrantową należy przewidzieć           
w pomieszczeniu przyłącza wody, za zestawem wodomierzowym. Na odejściu wody na cele bytowe należy 
zainstalować zawór pierwszeństwa (lub elektrozawór) w celu odcięcia zasilania wody dla tej instalacji             
w przypadku pożaru. 

Instalację wody hydrantowej należy przewidzieć jako nawodnioną w układzie pierścieniowym. Należy 
przewidzieć możliwość odłączania zasuwami tych części przewodów zasilających, które znajdują się 
pomiędzy włączeniami rurociągów. Zapewnia się odcięcie poszczególnych sekcji pierścienia głównego 
zasuwami odcinającymi z regulowaną blokadą zasuw. 

Instalację wody hydrantowej należy przewidzieć z rur stalowych podwójnie ocynkowanych klasy OC2 
łączonych na gwint. 

Ciśnienie na zaworze hydrantowym położonym najwyżej i najniekorzystniej powinno mieć minimum 
0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno 
przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa. 

W obiekcie należy przewidzieć hydranty: 
− HP - 25 - w strefach pożarowych kategorii ZL 
− HP – 52 – w pomieszczeniach magazynowych, technicznych 

Hydranty 25, 52 należy umieścić przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności: 
− przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, 
− przy wyjściach z budynku, w przejściach i na korytarzach, w ciągach komunikacyjnych, przy 

wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń magazynowych             
i technicznych. 
Rurociągi należy zaizolować przeciwroszeniowo. W przypadku instalacji prowadzonej             

w przestrzeniach nieogrzewanych należy przewidzieć zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji 
termicznej. Kable grzewcze należy zasilić ze źródła rezerwowego. 

Podejścia do hydrantów projektować w bruzdach ściennych, natomiast szafki hydrantowe, wnękowe, 
podtynkowe. Instalowanie hydrantów wewnętrznych powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

126

Polskich Normach. Wszystkie urządzenia i elementy montażowe winny posiadać odpowiednie atesty 
pożarowe. 
6.5.1.3 Wewnętrzne instalacje kanalizacji: 

Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych z obiektu należy przyjąć zgodnie z normą PN- EN 12056. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy przewidzieć do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez 
przyłącza, które zostaną zaprojektowane zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi 
Płockie. 

Instalację wewnętrzną: piony, podejścia do pionów oraz poziome przewody odpływowe należy 
zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC typu wewnętrznego kielichowych, łączonych na uszczelkę 
elastomerową. Na pionach kanalizacyjnych zabudować rewizje 50cm nad posadzką – na najniższej 
kondygnacji, oraz przed każdą odsadzką. 

Należy przewidzieć odprowadzenie ścieków z opróżnienia zładu instalacji w węźle cieplnym 
grawitacyjnie do studzienki schładzającej przewodami kanalizacyjnymi z żeliwa sferoidalnego poprzez wpusty 
DN100 a następnie włączenie do kanalizacji sanitarnej. 

Należy przewidzieć odprowadzanie skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych przewodami do najbliższego 
pionu kanalizacji sanitarnej. Przed podłączeniem przewodów do pionu należy wykonać zasyfonowanie 
(przerwę powietrzną). Przewody w budynku należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za 
pomocą systemowych obejm i systemu zawiesi. Piony kanalizacyjne oraz podejścia do przyborów powinny 
być prowadzone w ściankach działowych lub w warstwach posadzki. 

Wszystkie przybory sanitarne należy zasyfonować. 
Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi, bądź 

zakończyć zaworami napowietrzającymi. Zawory napowietrzające należy montować nad sufitem 
podwieszanym. 

Instalację kanalizacji podposadzkowej należy przewidzieć wykonać z rur PVC klasy S (SN8 - SDR34). 
Na końcach głównych ciągów kanalizacyjnych biegnących pod posadzką oraz przed wyjściem przewodu z 
budynku, należy przewidzieć przewody rewizyjne wyprowadzone do poziomu posadzki. 

Kanalizacja tłuszczowa odprowadzać będzie ścieki tłuszczowe z przyborów technologicznych z lokali 
gastronomicznych. 

Przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej, ścieki tłuszczowe należy podczyścić w separatorach 
tłuszczowych. Należy przewidzieć wyposażenie separatorów w system alarmowy, uruchamiany w przypadku 
wypełnienia się komory zbiorczej lub spiętrzenia  ścieków  w separatorze oraz układ opróżniania. Sygnał o 
przekroczeniu max. grubości warstwy tłuszczu w separatorach należy doprowadzić do systemu BMS. 

Całość kanalizacji należy zaprojektować z rur HDPE. Należy stosować wyłącznie trójniki 45 stopni. 
Piony należy wyprowadzić na dach i zakończyć rurą wywiewną lub zaworem napowietrzającym. Na każdym 
pionie należy zabudować rewizję 50 cm nad posadzką. Wszystkie przybory sanitarne należy zasyfonować. Na 
końcach głównych ciągów kanalizacyjnych biegnących pod posadzką oraz przed wyjściem przewodu z 
budynku, należy przewidzieć przewody rewizyjne wyprowadzone do poziomu posadzki. 
6.5.1.4 Kanalizacja deszczowa. 

Ilość wód opadowych należy określić według wzoru: Q = r x A x C  gdzie: 
Q – natężenie przepływu wody [l/s] 
r – natężenie opadów atm. [l/s/m2] 
A – powierzchnia spływu [m2] 
C – współczynnik spływu [-]  

Wody opadowe z powierzchni całości zlewni dachów i zadaszenia należy odprowadzić układem 
rurociągów w systemie podciśnieniowym lub grawitacyjnie, z podgrzewanymi wpustami dachowymi i 
rynnami zbiorczymi. 

Wody opadowe z wpustów dachowych należy odprowadzić przy pomocy przewodów z HDPE 
montowanych przez zgrzewanie doczołowe. Wszystkie wpusty należy przewidzieć w wersji ogrzewanej 
kablem grzewczy w formie pierścienia grzewczego 230V/18W/mb z kablem przyłączeniowym. 

Rury należy mocować za pomocą konstrukcji stalowej dostarczanej przez producenta. 
Zaleca się prowadzenie rur spustowych wewnątrz lub w obudowie. W przypadku prowadzenia rur na 

zewnątrz należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej naturalnej lub patynowanej, integrując odcień 
kolorystyką obiektu, stosując kompletne rozwiązania jednego producenta. 

Instalację kanalizacji deszczowej podposadzkowej należy przewidzieć z rur PVC klasy S (SN8 SDR34).  



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

127

Całość wód deszczowych oraz roztopowych należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Wodociągi Płockie. 

Ze względu na zły stan techniczny istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie objętym inwestycją 
należy zaprojektować nowe kolektory deszczowe. Wody deszczowe z obszaru parkingów, dróg  oraz 
pozostałych terenów utwardzonych należy przed wprowadzeniem do miejskiego systemu kanalizacyjnego 
odpowiednio oczyścić w separatorach ropopochodnych o konstrukcji lamelowej bez bypassu. 

W z związku z ograniczeniem ilościowym w zakresie odprowadzania wód opadowych oraz 
roztopowych należy przewidzieć wykonanie odpowiedniej wielkości zbiorników retencyjnych na terenie 
inwestycji. Dopuszcza się zabudowę zbiorników retencyjnych pod powierzchnią parkingów. Zaleca się 
wykonanie rozwiązań technicznych umożliwiających ponowne wykorzystanie retencjonowanych wód 
opadowych na cele do podlewania zieleni itp. Zbiorniki należy wyposażyć w odpowiednią armaturę 
zapewniającą nie przekroczenie maksymalnego natężenia przepływu wód do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej określonego w warunkach przyłączenia i wynoszącego Qmax=10,0 l/s np.: poprzez kolektor 
retencyjny z regulatorem przepływu wykonanym ze stali nierdzewnej lub (po oczyszczeniu) bezpośrednio do 
rzeki Brzeźnicy. 
6.5.1.5 Wentylacja i klimatyzacja. 
6.5.1.5.1 Podstawowe założenia 

Inwestycja położona jest w II strefie klimatycznej dla okresu lata oraz w III strefie dla okresu 
zimowego. Obowiązujące parametry powietrza zewnętrznego:  

Okres letni: 
Temperatura suchego termometru t= +30,0 °C; Temperatura mokrego termometru +21,0 °C  
Wilgotność względna powietrza n=45%  
Entalpia powietrza i=60,7 kJ/kg 
Zawartość wilgoci g=11,9 g/kg  

Okres zimowy: 
Temperatura suchego termometru t= -20,0 °C; Temperatura mokrego termometru t= -20,0 °C  
Wilgotność względna powietrza n=100% Entalpia powietrza i=-18,19 kJ/kg 
Zawartość wilgoci g=0,78g/kg 

Obliczeniowe temperatury wewnętrzne i wilgotności względne powietrza w pomieszczeniach - wg 
PN-B 03421:1978 i PN-B-03430:1983/Az3:2000: 

 
TYP POMIESZCZENIA Parametry temp/wilgotność  

[°C/%] - lato 
Parametry temp/wilgotność  
[°C/%] - zima 

Pomieszczenia szatni z umywalniami,
toaletami i natryskami 

24±2/nk 24/nk 

Pomieszczenia Toalet
ogólnodostępnych 

nk 16/nk 

Pomieszczenia pierwszej pomocy 24±2/nk 20/nk 
Pomieszczenia gastronomiczne 24±2/nk 20/nk 
Komunikacja nk 16/nk 
Loża VIP 24±2 /nk 20/nk 
Pomieszczenia Mediów 24±2 /nk 20/nk 
Pomieszczenia Mieszane 24±2 /nk 20/nk 
Pomieszczenia sali konsumpcji
Restauracji 

24±2 /nk 20/nk 

Kuchnia 24±2 16/nk 

Pomieszczenia Biurowe 24±2 /nk 20/nk 
Pomieszczenia ochrony 24±2 /nk 20/nk 
Serwerownie lokalne 22±2 /45% 22±2 /45% 
Pomieszczenia techniczne Tz+10/nk 5/nk 
Pomieszczenie strefy magazynowej i
warsztatowej 

nk 16/nk 

nk – parametr niekontrolowany (wynikowy) 
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TYP POMIESZCZENIA Ilość powietrza zewnętrznego / ilość osób/ 

(lub W/h) 
Pomieszczenia Szatni Nawiew/Wywiew 4/5 W/h 

Pomieszczenia umywalni z natryskami Nawiew/Wywiew 4/5 W/h 
Pomieszczenia umywalni bez natrysków 2-3 W/h 
Pomieszczenia Toalet ogólnodostępnych Wywiew - 50 m3/h na miskę ustępowa 

 - 25 m3/h na 1 pisuar 
Pomieszczenia pierwszej pomocy Nawiew/Wywiew 3 W/h 
Pomieszczenia Gastronomiczne Nawiew/Wywiew 10-15 W/h 

Komunikacja 1,5 W/h 
Pomieszczenia delegatów Nawiew/Wywiew 3W/h 

Strefa VIP 50 m3/h na osobę (1 osoba na 3 m2) 
Strefa Mediów 

Studio TV 
Sale konferencyjne 

 
50 m3/h na osobę (1 osoba na 3 m2) 
50 m3/h na osobę (1 osoba na 4 m2) 

Pomieszczenia Sali konsumpcji Restauracji 30 m3/h na osobę (1 osoba na 2 m2) 
Kuchnia 

Okap kuchenny 
Pomieszczenia zaplecza 

Wyciąg zgodnie z technologią 
 15-25 W/h 
5-10 W/h 

Pomieszczenia biurowe z Salami konferencyjnymi 50 m3/h na osobę (1 osoba na 6 m2) - biura 
30 m3/h (2 osoba na 1 m2) - sale 

Pomieszczenia techniczne elektryczne stacja trafo: ok. 100 W/h (wg zysków ciepła) 
- rozdzielnia NN: ok. 20 W/h (wg zysków ciepła)
- rozdzielnia SN: ok. 5 W/h (wg zysków ciepła) 

Pomieszczenia magazynowe Nawiew/Wywiew 1-3 W/h 
Serwerownie  

(precyzyjna regulacja temperatury i wilgotności) 
Nawiew/Wywiew 1,5 W/h 

 
Wymagania akustyczne: 
Maksymalny poziom dźwięku powodowany od instalacji HVAC musi spełniać następujące wymagania: 
Pojedyncze biuro  30 - 40dB(A) 
Biuro typu open-space  35 - 45dB(A) 
Sale konferencyjne  30 - 40 dB(A) 
Restauracja/kawiarnia  35 - 50dB(A) 
Pomieszczenia techniczne 65 - 70dB(A) 
Pomieszczenia sanitarne 45 dB(A) 
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku od urządzeń nie będzie przekraczać wymagań (wg Dz. U. Nr 66 
poz. 436): 55 dB w porze dnia i 45 dB w porach nocnych. 
6.5.1.5.2 Podział na systemy  wentylacji w zależności od funkcji pomieszczeń i ich wymagań: 

− system wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla strefy 
zawodników – zespół NW-1, 

− system wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla strefy 
VIP – zespół NW-2, 

− system wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla strefy 
restauracji – zespół NW-3,N-3A 

− system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacja dla strefy 
mediów – zespół NW-4, 

− system wentylacji mechanicznej nawiewno –wywiewnej dla toalet ogólnodostępnych – zespół NW-5, 
− system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji dla strefy lóż VIP – zespół NW-

6, 
− system wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla strefy 

administracyjnej – zespół NW-7, 
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− system wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji dla 
pomieszczeń dowodzenia, spikera oraz policji – zespół NW-8, 

6.5.1.5.2.1 System wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla 
strefy zawodników – zespół NW-1, 

Dla pomieszczeń tej strefy należy zaprojektować układ wentylacji i klimatyzacji, nawiewno-
wywiewnej oraz wywiewnej dla pomieszczeń szatniowych. Na potrzeby pomieszczeń powietrze 
doprowadzane i odprowadzane będzie przez sieć kanałów układanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. 
System wentylacji będzie pracować na 100% powietrza zewnętrznego (świeżego). Nawiew i wywiew należy 
zaprojektować przez nawiewniki i wywiewniki zlokalizowane w suficie podwieszanym. Powietrze do 
pomieszczeń dostarczane będzie w oparciu o stało przepływowy układ nawiewu powietrza świeżego. Na 
instalacji nawiewnej i wywiewnej należy zabudować regulatory stałego przepływu powietrza CAV oraz 
przepustnice z siłownikami on-off dające możliwość wyłączenia z obsługi nieużywanych pomieszczeń. 

Powietrze uzupełniające do toalet doprowadzić w sposób naturalny  przez  kratki  transferowe oraz 
przez nieszczelności w drzwiach do pomieszczeń WC. 

Dla każdej kabiny toaletowej zamontować oddzielny zawór wyciągowy. 
Powietrze przygotowywane będzie w centrali nawiewno – wywiewnej zlokalizowanej w 

pomieszczeniu technicznym a z pomieszczeń toalet przez wentylatory wyciągowe. Wyrzut powietrza ponad 
dach budynku. 

W centrali wentylacyjnej powietrze będzie filtrowane oraz ogrzewane i chłodzone w zależności od 
potrzeb, do parametrów powietrza w pomieszczeniu. Nagrzewanie powietrza realizowane będzie poprzez 
nagrzewnicę wodną zasilaną wodą grzewczą z węzła cieplnego. Chłodzenie odbywać się będzie w chłodnicy 
freonowej. Centralę należy wyposażyć w wysokosprawny krzyżowy wymiennik odzysku ciepła. Dla 
zachowania kryterium hałasu system zaopatrzyć w tłumiki akustyczne. 

Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposażone będą w falowniki, aby regulować całkowitą 
ilość powietrza w zależności od obciążeń obsługiwanych obszarów. 

Chłodnica freonowa w centrali będzie zasilana z agregatu skraplającego. 
Zakłada się, że zyski i straty ciepła w pomieszczeniach, w okresie letnim oraz zimowym będą pokryte przez 
urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego a pomieszczenia gdzie nie należy 
przewidzieć klimatyzacji w okresie zimowym będą ogrzewane płytowymi grzejnikami wodnymi zasilanymi 
wodą grzewczą z węzła cieplnego. 
Klimatyzowanie pomieszczeń będzie odbywać się przez ochładzanie powietrza recyrkulowanego z 
pomieszczenia przez urządzenia typu ściennego lub sufitowego. Regulacja mocy jednostek wewnętrznych 
będzie odbywać się przez zmianę natężenia przepływ czynnika chłodniczego. Jednostki zewnętrzne będą 
pracować w technologii inverterowej. 
Agregaty chłodzące będą posadowione na konstrukcji wsporczej i zlokalizowane w przestrzeni technicznej 
(wentylatorni).Jednostki będą pozwalać na przełączenie instalacji z trybu chłodzenia na grzanie (praca jako 
pompy ciepła). Zapewni to dostarczenie mocy grzewczej do pomieszczeń obsługiwanych przez jednostki 
wewnętrzne w okresie przejściowym. 
6.5.1.5.2.2 System wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla 

strefy VIP – zespół NW-2, 
Dla pomieszczeń tej strefy należy zaprojektować układ wentylacji i klimatyzacji, nawiewno-wywiewnej oraz 
wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych. Na potrzeby pomieszczeń powietrze doprowadzane i odprowadzane 
będzie przez sieć kanałów układanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. System wentylacji będzie 
pracować na 100% powietrza zewnętrznego (świeżego). Nawiew i wywiew należy zaprojektować przez 
nawiewniki i wywiewniki zlokalizowane w suficie podwieszanym. Powietrze do pomieszczeń dostarczane 
będzie w oparciu o stało przepływowy układ nawiewu powietrza świeżego. Na instalacji nawiewnej i 
wywiewnej należy zabudować regulatory stałego przepływu powietrza CAV oraz przepustnice z siłownikami 
on-off dające możliwość wyłączenia z obsługi nieużywanych pomieszczeń. 

Powietrze uzupełniające do węzłów sanitarnych doprowadzić w sposób naturalny  przez  kratki  
transferowe oraz przez nieszczelności w drzwiach do pomieszczeń WC. 

Dla każdej kabiny toaletowej zamontować oddzielny zawór wyciągowy. 
Powietrze przygotowywane będzie w centrali nawiewno – wywiewnej zlokalizowanej w 

pomieszczeniu technicznym a z pomieszczeń toalet przez wentylatory wyciągowe. Wyrzut powietrza ponad 
dach budynku. 
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W centrali wentylacyjnej powietrze będzie filtrowane oraz ogrzewane i chłodzone w zależności od 
potrzeb, do parametrów powietrza w pomieszczeniu. Nagrzewanie powietrza realizowane będzie poprzez 
nagrzewnicę wodną zasilaną wodą grzewczą z węzła cieplnego. Chłodzenie odbywać się będzie w chłodnicy 
freonowej. Centralę należy wyposażyć w wysokosprawny obrotowy wymiennik odzysku ciepła. Dla 
zachowania kryterium hałasu system zaopatrzyć w tłumiki akustyczne. 

Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposażone będą w falowniki aby regulować całkowitą 
ilość powietrza w zależności od obciążeń obsługiwanych obszarów. 

Chłodnica freonowa w centrali będzie zasilana z agregatu skraplającego. 
Zakłada się, że zyski i straty ciepła w pomieszczeniach, w okresie letnim oraz zimowym będą pokryte 

przez urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego a pomieszczenia gdzie nie należy 
przewidzieć klimatyzacji w okresie zimowym będą ogrzewane płytowymi grzejnikami wodnymi zasilanymi 
wodą grzewczą z węzła cieplnego. 

Klimatyzowanie pomieszczeń będzie odbywać się przez ochładzanie powietrza recyrkulowanego z 
pomieszczenia przez urządzenia typu ściennego lub sufitowego. Regulacja mocy jednostek wewnętrznych 
będzie odbywać się przez zmianę natężenia przepływ czynnika chłodniczego. Jednostki będą pracować w 
technologii inverterowej. 

Agregaty chłodzące będą posadowione na konstrukcji wsporczej i zlokalizowane w przestrzeni 
technicznej (wentylatorni). Jednostki będą pozwalać na przełączenie instalacji z trybu chłodzenia na grzanie 
(praca jako pompy ciepła). Zapewni to dostarczenie mocy grzewczej do pomieszczeń obsługiwanych przez 
jednostki wewnętrzne w okresie przejściowym. 
6.5.1.5.2.3 system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla 

strefy restauracji – zespół NW-3, N-3A 
Dla pomieszczeń tej strefy należy zaprojektować układ wentylacji i klimatyzacji, nawiewno-

wywiewnej oraz wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych. Na potrzeby pomieszczeń powietrze doprowadzane 
i odprowadzane będzie przez sieć kanałów układanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. System 
wentylacji będzie pracować na 100% powietrza zewnętrznego (świeżego). Nawiew i wywiew należy 
zaprojektować przez nawiewniki i wywiewniki zlokalizowane w suficie podwieszanym. Powietrze do 
pomieszczeń dostarczane będzie w oparciu o stało przepływowy układ nawiewu powietrza świeżego. Na 
instalacji nawiewnej i wywiewnej należy zabudować regulatory stałego przepływu powietrza CAV oraz 
przepustnice z siłownikami on-off dające możliwość wyłączenia z obsługi nieużywanych pomieszczeń. 

Powietrze uzupełniające do toalet doprowadzić w sposób naturalny  przez  kratki  transferowe oraz 
przez nieszczelności w drzwiach do pomieszczeń WC. 

Dla każdej kabiny toaletowej zamontować oddzielny zawór wyciągowy. 
Powietrze przygotowywane będzie w centrali nawiewno – wywiewnej a dla kuchni właściwej w 

centrali nawiewnej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym oraz z pomieszczeń toalet przez wentylatory 
wyciągowe. Wyrzut powietrza ponad dach budynku. 

W centrali wentylacyjnej powietrze będzie filtrowane oraz ogrzewane i chłodzone w zależności od 
potrzeb, do parametrów powietrza w pomieszczeniu. Nagrzewanie powietrza realizowane będzie poprzez 
nagrzewnicę wodną zasilaną wodą grzewczą z węzła cieplnego. Chłodzenie odbywać się będzie w chłodnicy 
freonowej. Centralę należy wyposażyć w wysokosprawny krzyżowy wymiennik odzysku ciepła. Dla 
zachowania kryterium hałasu system zaopatrzyć w tłumiki akustyczne. 
Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposażone będą w falowniki aby regulować całkowitą ilość 
powietrza w zależności od obciążeń obsługiwanych obszarów. 

Chłodnica freonowa w centrali będzie zasilana z agregatu skraplającego. 
Zakłada się, że zyski i straty ciepła w pomieszczeniach, w okresie letnim oraz zimowym będą pokryte 

przez urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego a pomieszczenia gdzie nie należy 
przewidzieć klimatyzacji w okresie zimowym będą ogrzewane płytowymi grzejnikami wodnymi zasilanymi 
wodą grzewczą z węzła cieplnego. 

Klimatyzowanie pomieszczeń będzie odbywać się przez ochładzanie powietrza recyrkulowanego z 
pomieszczenia przez urządzenia typu ściennego lub sufitowego. 

Klimatyzowanie pomieszczeń kuchni właściwej należy przewidzieć nawiewanym powietrzem poprzez 
strefową chłodnicę kanałową. 
Regulacja mocy jednostek wewnętrznych będzie odbywać się przez zmianę natężenia przepływ czynnika 
chłodniczego. Jednostki będą pracować w technologii inverterowej. 
Agregaty chłodnicze będą posadowione na konstrukcji wsporczej i zlokalizowane w przestrzeni technicznej. 
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Jednostki będą pozwalać na przełączenie instalacji z trybu chłodzenia na grzanie (praca jako pompy ciepła). 
Zapewni to dostarczenie mocy grzewczej do pomieszczeń obsługiwanych przez jednostki wewnętrzne w 
okresie przejściowym. 
6.5.1.5.2.4 System wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacja dla 

strefy mediów – zespół NW-4, 
Dla pomieszczeń tej strefy należy zaprojektować układ wentylacji i klimatyzacji, nawiewno-

wywiewnej oraz wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych. Na potrzeby pomieszczeń powietrze doprowadzane 
i odprowadzane będzie przez sieć kanałów układanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. System 
wentylacji będzie pracować na 100% powietrza zewnętrznego (świeżego). Nawiew i wywiew należy 
zaprojektować przez nawiewniki i wywiewniki zlokalizowane w suficie podwieszanym. Powietrze do 
pomieszczeń dostarczane będzie w oparciu o stało przepływowy układ nawiewu powietrza świeżego. Na 
instalacji nawiewnej i wywiewnej należy zabudować regulatory stałego przepływu powietrza CAV oraz 
przepustnice z siłownikami on-off dające możliwość wyłączenia z obsługi nieużywanych pomieszczeń. 

Powietrze uzupełniające do węzłów sanitarnych doprowadzić w sposób naturalny  przez  kratki  
transferowe oraz przez nieszczelności w drzwiach do pomieszczeń WC. 

Dla każdej kabiny toaletowej zamontować oddzielny zawór wyciągowy. 
Powietrze przygotowywane będzie w centrali nawiewno – wywiewnej zlokalizowanej w 

pomieszczeniu technicznym a z pomieszczeń toalet przez wentylatory wyciągowe. Wyrzut powietrza ponad 
dach budynku. 

W centrali wentylacyjnej powietrze będzie filtrowane oraz ogrzewane i chłodzone w zależności od 
potrzeb, do parametrów powietrza w pomieszczeniu. Nagrzewanie powietrza realizowane będzie poprzez 
nagrzewnicę wodną zasilaną wodą grzewczą z węzła cieplnego. Chłodzenie odbywać się będzie w chłodnicy 
freonowej. Centralę należy wyposażyć w wysokosprawny obrotowy wymiennik odzysku ciepła. Dla 
zachowania kryterium hałasu system zaopatrzyć w tłumiki akustyczne. 

Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposażone będą w falowniki aby regulować całkowitą 
ilość powietrza w zależności od obciążeń obsługiwanych obszarów. 

Chłodnica freonowa w centrali będzie zasilana z agregatu skraplającego. 
Zakłada się, że zyski i straty ciepła w pomieszczeniach, w okresie letnim oraz zimowym będą pokryte 

przez urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego a pomieszczenia gdzie nie 
przewiduje się klimatyzacji w okresie zimowym będą ogrzewane płytowymi grzejnikami wodnymi zasilanymi 
wodą grzewczą z węzła cieplnego. 

Klimatyzowanie pomieszczeń będzie odbywać się przez ochładzanie powietrza recyrkulowanego z 
pomieszczenia przez urządzenia typu ściennego lub sufitowego. Regulacja mocy jednostek wewnętrznych 
będzie odbywać się przez zmianę natężenia przepływ czynnika chłodniczego. Jednostki będą pracować w 
technologii inverterowej. 

Agregaty chłodnicze będą posadowione na konstrukcji wsporczej i zlokalizowane w przestrzeni 
technicznej. 

Jednostki będą pozwalać na przełączenie instalacji z trybu chłodzenia na grzanie (praca jako pompy 
ciepła). Zapewni to dostarczenie mocy grzewczej do pomieszczeń obsługiwanych przez jednostki 
wewnętrzne w okresie przejściowym. 
6.5.1.5.2.5 System wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej dla toalet ogólnodostępnych – zespół 

NW-5, 
Dla pomieszczeń toalet ogólnodostępnych z umywalniami należy zaprojektować układ wentylacji 

nawiewno-wywiewnej. 
Należy zaprojektować doprowadzenie świeżego  powietrza  w  rejon  umywalni,  a  nad  toaletami 

przewidzieć lokalizację wywiewu. Wyrzut powietrza ponad dach budynku. 
Dla tego systemu należy zaprojektować lokalne centrale nawiewno – wywiewne lokalizowane w 

przestrzeni nadsufitowej pomieszczeń. W centrali wentylacyjnej  należy zapewnić filtrowanie oraz 
ogrzewanie, do parametrów powietrza w  pomieszczeniu. Nagrzewanie  powietrza  realizowane  będzie  
poprzez  nagrzewnice  elektryczne. Centrale należy wyposażyć w wysokosprawny wymiennik obrotowy 
odzysku ciepła. Dla zachowania kryterium hałasu system zaopatrzyć w tłumiki akustyczne. W 
pomieszczeniach należy zaprojektować ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi. 
6.5.1.5.2.6 System wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji dlastrefy lóż VIP – zespół 

NW-6, 
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Dla pomieszczeń tej strefy należy zaprojektować układ wentylacji i klimatyzacji, nawiewno-
wywiewnej oraz wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych. Na potrzeby pomieszczeń powietrze doprowadzane 
i odprowadzane będzie przez sieć kanałów układanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. System 
wentylacji będzie pracować na 100% powietrza zewnętrznego (świeżego). Nawiew i wywiew należy 
zaprojektować przez nawiewniki i wywiewniki zlokalizowane w suficie podwieszanym. Powietrze do 
pomieszczeń dostarczane będzie w oparciu o stało przepływowy układ nawiewu powietrza świeżego. 

Powietrze uzupełniające do toalet doprowadzić w sposób naturalny przez  kratki  transferowe oraz 
przez nieszczelności w drzwiach do pomieszczeń WC. 

Dla każdej kabiny toaletowej zamontować oddzielny zawór wyciągowy. 
Powietrze przygotowywane będzie w centrali nawiewno – wywiewnej a dla kuchni właściwej w 

centrali nawiewnej zlokalizowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz z pomieszczeń toalet przez 
wentylatory wyciągowe. Wyrzut powietrza ponad dach budynku. 

W centrali wentylacyjnej powietrze będzie filtrowane oraz ogrzewane i chłodzone w zależności od 
potrzeb, do parametrów powietrza w pomieszczeniu. Nagrzewanie powietrza realizowane będzie poprzez 
nagrzewnicę elektryczną. Chłodzenie odbywać się będzie w chłodnicy freonowej. Centralę należy wyposażyć 
w wysokosprawny krzyżowy wymiennik odzysku ciepła. Dla zachowania kryterium hałasu system zaopatrzyć 
w tłumiki akustyczne. 

Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposażone będą w falowniki aby regulować całkowitą 
ilość powietrza w zależności od obciążeń obsługiwanych obszarów. 

Chłodnica freonowa w centrali będzie zasilana z agregatu skraplającego. 
Zakłada się, że zyski i straty ciepła w pomieszczeniach, w okresie letnim oraz zimowym będą pokryte 

przez urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego a pomieszczenia gdzie nie 
przewiduje się klimatyzacji w okresie zimowym będą ogrzewane grzejnikami elektrycznymi. 
Klimatyzowanie pomieszczeń będzie odbywać się przez ochładzanie powietrza recyrkulowanego z 
pomieszczenia przez urządzenia typu ściennego lub sufitowego. 

Klimatyzowanie pomieszczeń kuchni właściwej należy przewidzieć nawiewanym powietrzem poprzez 
strefową chłodnicę kanałową. 

Regulacja mocy jednostek wewnętrznych będzie odbywać się przez zmianę natężenia przepływ 
czynnika chłodniczego. Jednostki zewnętrzne będą pracować w technologii inverterowej. 

Agregaty skraplające (jednostki zewnętrzne), będą posadowione na konstrukcji wsporczej i 
zlokalizowane w przestrzeni technicznej. 

Jednostki zewnętrzne będą pozwalać na przełączenie instalacji z trybu chłodzenia na grzanie (praca 
jako pompy ciepła). Zapewni to dostarczenie mocy grzewczej do pomieszczeń obsługiwanych przez jednostki 
wewnętrzne w okresie przejściowym. 
6.5.1.5.2.7 System wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła i klimatyzacją dla 

strefy administracyjnej – zespół NW-7, 
Dla pomieszczeń tej strefy należy zaprojektować układ wentylacji i klimatyzacji, nawiewno-

wywiewnej oraz wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych. Na potrzeby pomieszczeń powietrze doprowadzane 
i odprowadzane będzie przez sieć kanałów układanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. System 
wentylacji będzie pracować na 100% powietrza zewnętrznego (świeżego). Nawiew i wywiew należy 
zaprojektować przez nawiewniki i wywiewniki zlokalizowane w suficie podwieszanym. Powietrze do 
pomieszczeń dostarczane będzie w oparciu o stało przepływowy układ nawiewu powietrza świeżego. Na 
instalacji nawiewnej i wywiewnej należy zabudować regulatory stałego przepływu powietrza CAV oraz 
przepustnice z siłownikami on-off dające możliwość wyłączenia z obsługi nieużywanych pomieszczeń. 

Powietrze uzupełniające do węzłów sanitarnych doprowadzić w sposób naturalny  przez  kratki  
transferowe oraz przez nieszczelności w drzwiach do pomieszczeń WC. 

Dla każdej kabiny toaletowej zamontować oddzielny zawór wyciągowy. 
Powietrze przygotowywane będzie w centrali nawiewno – wywiewnej zlokalizowanej w 

pomieszczeniu technicznym a z pomieszczeń toalet przez wentylatory wyciągowe. Wyrzut powietrza ponad 
dach budynku. 

W centrali wentylacyjnej powietrze będzie filtrowane oraz ogrzewane i chłodzone w zależności od 
potrzeb, do parametrów powietrza w pomieszczeniu. Nagrzewanie powietrza realizowane będzie poprzez 
nagrzewnicę wodną zasilaną wodą grzewczą z węzła cieplnego. Chłodzenie odbywać się będzie w chłodnicy 
freonowej. Centralę należy wyposażyć w wysokosprawny obrotowy wymiennik odzysku ciepła. Dla 
zachowania kryterium hałasu system zaopatrzyć w tłumiki akustyczne. 
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Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposażone będą w falowniki aby regulować całkowitą 
ilość powietrza w zależności od obciążeń obsługiwanych obszarów. 

Chłodnica freonowa w centrali będzie zasilana z agregatu skraplającego. 
Zakłada się, że zyski i straty ciepła w pomieszczeniach, w okresie letnim oraz zimowym będą pokryte 

przez urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego a pomieszczenia gdzie nie 
przewiduje się klimatyzacji w okresie zimowym będą ogrzewane płytowymi grzejnikami wodnymi zasilanymi 
wodą grzewczą z węzła cieplnego. 

Klimatyzowanie pomieszczeń będzie odbywać się przez ochładzanie powietrza recyrkulowanego z 
pomieszczenia przez urządzenia typu ściennego lub sufitowego. Regulacja mocy jednostek wewnętrznych 
będzie odbywać się przez zmianę natężenia przepływ czynnika chłodniczego. Jednostki zewnętrzne będą 
pracować w technologii inverterowej. 

Agregaty skraplające (jednostki zewnętrzne), będą posadowione na konstrukcji wsporczej i 
zlokalizowane w przestrzeni technicznej. 

Jednostki zewnętrzne będą pozwalać na przełączenie instalacji z trybu chłodzenia na grzanie (praca 
jako pompy ciepła). Zapewni to dostarczenie mocy grzewczej do pomieszczeń obsługiwanych przez jednostki 
wewnętrzne w okresie przejściowym. 
6.5.1.5.2.8 System wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła i  dla strefy 

pomieszczeń dowodzenia, spikera oraz policji – zespół NW-8, 
Dla pomieszczeń tej strefy należy zaprojektować układ wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz 

wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych. Na potrzeby pomieszczeń powietrze doprowadzane i odprowadzane 
będzie przez sieć kanałów układanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. System wentylacji będzie 
pracować na 100% powietrza zewnętrznego (świeżego). Nawiew i wywiew należy zaprojektować przez 
nawiewniki i wywiewniki zlokalizowane w suficie podwieszanym. Powietrze do pomieszczeń dostarczane 
będzie w oparciu o stało przepływowy układ nawiewu powietrza świeżego. Na instalacji nawiewnej i 
wywiewnej należy zabudować regulatory stałego przepływu powietrza CAV oraz przepustnice z siłownikami 
on-off dające możliwość wyłączenia z obsługi nieużywanych pomieszczeń. 

Powietrze uzupełniające do pomieszczeń toalet oraz węzłów sanitarnych doprowadzić w sposób 
naturalny  przez  kratki  transferowe oraz przez nieszczelności w drzwiach do pomieszczeń. 

Dla każdej kabiny toaletowej zamontować oddzielny zawór wyciągowy. 
Powietrze przygotowywane będzie w centrali nawiewno – wywiewnej zlokalizowanej w 

pomieszczeniu technicznym a z pomieszczeń toalet przez wentylatory wyciągowe. Wyrzut powietrza ponad 
dach budynku. 

W centrali wentylacyjnej powietrze będzie filtrowane oraz ogrzewane w zależności od potrzeb, do 
parametrów powietrza w pomieszczeniu. Nagrzewanie powietrza realizowane będzie poprzez nagrzewnicę 
wodną zasilaną wodą grzewczą z węzła cieplnego. Centralę należy wyposażyć w wysokosprawny krzyżowy 
wymiennik odzysku ciepła. Dla zachowania kryterium hałasu system zaopatrzyć w tłumiki akustyczne. 
Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposażone będą w falowniki aby regulować całkowitą ilość 
powietrza w zależności od obciążeń obsługiwanych obszarów. 

Dla pomieszczeń toalet (np. miejsca gromadzenia odpadów) należy przewidzieć system wentylacji 
mechanicznej wywiewnej. 

Napływ powietrza kompensacyjnego będzie przez czerpnię zlokalizowane drzwiach pomieszczeń lub 
ścienne nawiewy kompensacyjne. Usuwanie powietrza z pomieszczeń realizowane będzie przez indywidualne 
wentylatory kanałowe ponad dach budynku. 

Zakłada się, że straty ciepła w pomieszczeniach, w okresie zimowym będą pokryte przez ogrzewanie 
płytowymi grzejnikami wodnymi zasilanymi wodą grzewczą z węzła cieplnego a dla pomieszczeń gdzie w 
okresie zimowym zachodzi możliwość zamarznięcia przez grzejniki elektryczne. 
6.5.1.5.3 Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne 

Należy przewidzieć lokalizację central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (za wyjątkiem central 
podwieszanych) w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym pod trybuną północną. W związku z tym 
należy przewidzieć centrale w wykonaniu wewnętrznym. Zakłada się, że wszystkie centrale będą wyposażone 
we własne ramy konstrukcyjne  umożliwiające  posadowienie  central na fundamentach. Należy przewidzieć, 
że wszystkie centrale będą mieć filtry klasy F5 do pomieszczeń o niskich wymaganiach  czystości  oraz filtry 
F7 o wyższych wymaganiach czystości takich jak: pomieszczenia biurowe,  sale konferencyjne, pomieszczenia 
mediów, Kuchni, pomieszczenia sali restauracyjnej. 

Nagrzewnice należy dobierać dla parametrów wody grzewczej  80/55ºC. 
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Należy przewidzieć chłodnice freonowe. Zakłada się, że wyposażenie wszystkich central w  
automatykę realizuje wykonawca AKPiA, centrale tylko wyposażyć w wyłączniki serwisowe. Wszystkie 
centrale (za wyjątkiem central podwieszanych) powinny być wyposażone w wentylatory z napędem 
bezpośrednim. 

Silniki wentylatorów będą współpracować  z  przetwornicami  częstotliwości  (dostawę przetwornic 
częstotliwości realizuje wykonawca AKPiA lub Dostawca urządzeń). 

Dopuszczalna moc akustyczna: 70-75 dB(A), na kanałach czerpnych i wyrzutowych będą stosowane 
tłumiki akustyczne ograniczające hałas do wymaganych parametrów. Należy przewidzieć, że centrale będą 
zabudowane w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując 
gumowe wibroizolatory oraz na kanały króćce elastyczne. 
6.5.1.5.4 Agregaty skraplające. 

Należy przewidzieć budowę instalacji freonowej do zasilania chłodnic z bezpośrednim odparowaniem 
w centralach wentylacyjnych oraz dla wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych. Należy przewidzieć 
lokalizację agregatów w  przestrzeni technicznej, na zewnątrz obiektu, szczególnie w obszarze trybuny 
północnej. Wszystkie urządzenia należy wyposażyć w moduł sterujący czujnikami temperatury. Urządzenia 
muszą być w wersji wyciszonej, nieprzekraczającej  poziomu wartości dopuszczalnych, a ich lokalizacja 
oddalona od okien. 
6.5.1.5.5 Rurociągi chłodnicze 

Należy przewidzieć przewody freonowe z miedzi łączonej na lut twardy. Używać tylko rur bez szwu 
do celów chłodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do 
ciśnień roboczych co  najmniej  4000  kPa. Prowadzenie rurociągów winno być zgodne z wymogami techniki 
chłodniczej (spadki, unikanie syfonowania itp.). 

Rurociągi chłodnicze (freonowe) należy izolować otuliną ze spienionego kauczuku syntetycznego o 
strukturze komórkowej zamkniętej, a w miejscach podparć stosować pomiędzy podporą a rurociągiem 
system podpór rurowych dla rur izolowanych. Przewody instalacji chłodniczej prowadzone wewnątrz 
budynku należy izolować otuliną ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubości 19 mm. Przewody 
instalacji chłodniczej prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować otuliną ze spienionego kauczuku 
syntetycznego w płaszczu z blachy stalowej, grubości 32mm. 
6.5.1.5.6 Klapy przeciwpożarowe i wentylacji pożarowej 

W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe należy zabudować 
klapy pożarowe. Należy przewidzieć przeciwpożarowe klapy odcinające o odporności ogniowej EIS z 
wyzwalaczem termicznym i z siłownikiem sterowane z instalacji SSP. Klapy przeciwpożarowe powinny 
posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. 
6.5.1.5.7 Ochrona  akustyczna instalacji wentylacji i klimatyzacji 

W celu zapewnienia ochrony akustycznej przewiduje się centrale wentylacyjne ze ściankami z 
warstwą wykładziny tłumiącej oraz wbudowanymi sekcjami tłumienia, na przewodach magistralnych należy 
zamontować tłumiki przepływowe.  

Dla wytłumienia wtórnego hałasu aerodynamicznego, powstającego przy przepływie powietrza przez 
przewody wentylacyjne należy wykonać komory i skrzynki rozprężne przy nawiewnikach.  
Ochronę akustyczną powietrza atmosferycznego należy zapewnić stosując tłumiki montowane na wylotach z 
wentylatorów i central wentylacyjnych oraz ewentualnie ekrany akustyczne wokół urządzeń lub okładziny 
tłumiące w pomieszczeniach technicznych. 

Tłumiki akustyczne są przewidziane do ograniczenie hałasu przenoszonego kanałami do wewnątrz 
pomieszczeń oraz hałasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie. 

Należy przewidzieć dobór tłumików tak, aby ograniczyć hałas do dopuszczalnych poziomów. 
6.5.1.5.8 Nawiewniki i wywiewniki 

Należy przewidzieć zabudowę nawiewników i wywiewników sufitowych o wysokim standardzie 
wykonania. Zakłada się, że każdy nawiewnik i wywiewnik będzie miał możliwość regulacji wydajności 
powietrza. 

Nawiewniki i wywiewniki (anemostaty, wirowe, szczelinowe) wyposażyć w skrzynki rozprężne z 
przepustnicami w króćcach przyłączeniowych do regulacji ilości powietrza. Należy przewidzieć 
niestandardowy kolor wszystkich nawiewników i wywiewników. 
6.5.1.5.9 Kanały oraz kształtki wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne powinny mieć wymiary takie, aby nie przekraczać następujących prędkości: 
- przewody czerpne i wyrzutowe  – 4m/s 
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- główne pionowe szachty  – 6m/s 
- poziome główne kanały  – 5m/s 
- kanały rozprowadzające  – 4m/s 
- podejścia do nawiewników  – 3m/s 
Wszystkie kanały będą wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelności dla  wszystkich instalacji – 

A (wg PN-B-76001:1996). Kanały wentylacyjne odprowadzające powietrze z okapów kuchennych w 
wykonaniu olejo-szczelnym. 

Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych 
ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między 
podporami. 

Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. 
Technologiczne ubytki powłoki ochronnej należy zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.  

Należy zamontować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia 
tych kanałów. Ilość i wielkość otworów rewizyjnych należy wykonać wg PN – EN 12097:2006. 

Należy przewidzieć zabudowę na kanałach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umożliwienia 
czyszczenia kanałów. Klapy należy zabudować przy: 

- przepustnicach (z dwóch stron), 
- klapach pożarowych (z dwóch stron), 
- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 
- filtrach (z dwóch stron), 
- na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30m, 
- przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony), 
- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100mm. 
W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 

elementów np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. 
6.5.1.5.10 Ochrona termiczna kanałów 

W celu zapewnienia dostatecznej ochrony termicznej należy zaizolować szczególnie starannie odcinki 
przewodów czerpnych prowadzonych wewnątrz budynku, przewodów montowanych w szachtach 
wentylacyjnych oraz wszystkie przewody prowadzące ochłodzone powietrze klimatyzowane lub powietrze 
używane do odzysku ciepła. Zaleca się stosować izolację izolację termiczną i paroszczelną dla kanałów 
powietrznych z samoprzylepnych mat ze spienionego kauczuku syntetycznego na folii aluminiowej lub wełny 
mineralnej również na folii aluminiowej: 

- wszystkich kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnątrz 
budynku – matami o grubości min.80 mm oraz dodatkowo osłonić blachą stalową, 
- skrzyń przyłączeniowych, czerpnych – matami o grubości min.80 mm 
- wszystkich kanałów nawiewnych prowadzonych wewnątrz budynku - matami o grubości min. 
40mm 
- wszystkich kanałów wywiewnych prowadzonych wewnątrz budynku, w instalacjach z odzyskiem 
ciepła - matami o grubości min. 40 mm 

6.5.1.5.11 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze 
Należy przewidzieć, że wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne będą dostarczone  z 

własnymi ramami konstrukcyjnymi. Należy przewidzieć posadowienie central na specjalnie przygotowanych 
fundamentach betonowych ujętych w projekcie konstrukcyjnym. 

Wszystkie kanały i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz 
eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody muszą być podtrzymywane 
przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub  mocowane przy pomocy specjalnych 
łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy 
prętów gwintowanych mocowanych do stropów. 

Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 
pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy  budowlane,  a  także  aby przechodziły przez 
przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do 
elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły 
powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu lub klapy odcinającej. 
6.5.1.5.12 Czerpnie i wyrzutnie 
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Należy przewidzieć wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza dla central wentylacyjnych jako zbiorcze w 
formie skrzyni przyłączeniowej z zabudowanymi żaluzjami pod kątem 45°  z siatką (zabezpieczenie przez 
zanieczyszczeniami mechanicznymi i owadami). 

Należy przewidzieć lokalizację czerpni i wyrzutni w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń 
technicznych, w których będą zlokalizowane centrale wentylacyjne oraz dachach, przy zachowaniu 
odpowiednich odległości między nimi oraz w stosunku do innych instalacji oraz elementów 
architektonicznych określonych przepisami. 
Powierzchnia czerpania musi zapewniać prędkość zasysania powietrza poniżej 2,5  m/s, należy przewidzieć, 
wyrzut powietrza z prędkością niższą niż 3,5 m/s. 
6.5.1.5.13 Odprowadzenie skroplin 

Należy przewidzieć, że skropliny z urządzeń klimatyzacyjnych odprowadzane będą częściowo tłocznie 
oraz częściowo grawitacyjnie do instalacji kanalizacji sanitarnej. Jednostki ścienne oraz kasetonowe powinny 
zostać wyposażone w pompki skroplin. 

Należy przewidzieć, że przed włączeniem każdego odcinka instalacji skroplin do pionu kanalizacji 
sanitarnej należy zastosować syfon kondensacyjny poziomy z zasyfonowaniem wodnym z mechanicznym 
zamknięciem przeciw zapachowym i czyszczakiem lub zastosować włączanie nad syfonem pod umywalkami 
lub zlewami. Zakłada się, że przewody będą układane ze spadkami od klimatyzatorów w kierunku zbiorczych 
przewodów odpływowych.  

Minimalny spadek przewodów nie powinien być mniejszy od 1,0%. 
6.5.1.5.14 Ochrona akustyczna 

Należy przewidzieć, że wytłumienie hałasu pochodzącego od wentylatorów przenoszonego 
przewodami wentylacyjnymi będzie zrealizowane poprzez tłumiki akustyczne kanałowe, połączenia 
wentylatorów z siecią kanałów poprzez łączniki elastyczne. 

Wszystkie kanały i urządzenia będą podwieszane w sposób trwały i pewny oraz eliminujący 
możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody muszą być podtrzymywane przez 
elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z 
przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). 
6.5.1.5.15 Ochrona przeciwpożarowa 

Należy przewidzieć wykonanie kanałów wentylacyjnych wyłącznie z materiałów niepalnych. Jako 
otuliny termoizolacyjne rur wodociągowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji będą zastosowane 
wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia(NRO). 

W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 
zastosować klapy odcinające o odporności ogniowej równej odporności elementu oddzielenia, wyposażone w 
siłowniki elektryczne i sterowane z systemu sygnalizacji pożaru. 

Wykrycie pożaru w budynku powodować będzie wyłączenie klimatyzacji i wentylacji bytowej oraz 
zamknięcie wszystkich klap odcinających zastosowanych w kanałach i na przewodach wentylacyjnych. 
6.5.1.6 Instalacje grzewcze i węzeł cieplny 

Dostawa ciepła oraz podłączenie do miejskiej sieci cieplnej realizowana jest przez Fortum Power and 
Heat Polska Sp. z o.o. 

Wszystkie pomieszczenia będą ogrzewane. Ogólne przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa 
się w węźle cieplnym. 

Ciepła woda użytkowa dla toalet ogólnodostępnych w znacznej odległości od węzła cieplnego 
przygotowywana będzie poprzez podgrzewacze pojemnościowe elektryczne. 

Zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych, ewentualnych aparatów grzewczo - wentylacyjnych, 
kurtyn powietrznych oraz grzejników centralnego ogrzewania odbywać się będzie z węzła cieplnego. 

Dla pomieszczeń znacznie odległych od węzła cieplnego jak również tam gdzie w okresie zimowym 
występuje duży napływ świeżego powietrza i zachodzi możliwość zamarznięcia ogrzewanie należy 
przewidzieć przez grzejniki elektryczne. 

Instalacje grzewcze pracować będą w układzie zamkniętym. Obiegi wymuszane będą przez pompy 
zainstalowane na rozdzielaczu zasilającym. Zmiany objętości wody  wywołane zmianami jej temperatury oraz 
uzupełnianie zładu realizowane będzie przez układ stabilizacji ciśnienia. Przed nadmiernym wzrostem 
ciśnienia wymienniki ciepła chronione będą zaworami bezpieczeństwa. 

Należy na wszystkich rozgałęzieniach zasilania w energię cieplną, w węźle cieplnym, stosować 
oddzielne pompy obiegowe oraz zawory równoważące przepływ wody grzewczej. Zawory należy dobrać wg 
obliczeń hydraulicznych dotyczących ilości masowego przepływu wody. 
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Węzeł cieplny wyposażony będzie w kompletny układ automatycznej regulacji i sterowania, w 
którego skład wchodzić będą następujące elementy: 
- regulatory elektroniczne podłączone z nadrzędnym systemem zarządzania budynkiem 
- zawory regulacyjne z siłownikami dla obiegów grzewczych, technologii oraz c.w.u.  
- czujnik temperatury zewnętrznej 
- czujniki temperatury wody grzewczej i c.w.u. 

Dla zagwarantowania pełnej szczelności odcięć węzła cieplnego od sieci cieplnej po stronie wysokich 
parametrów należy zamontować armaturę kulową. 

Węzeł cieplny winien obejmować zapotrzebowanie na moc na potrzeby:  
− instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki) t = 75/55oC 
− instalacji ciepła technologicznego (nagrzewnice wodne, kurtyny powietrza, aparat grzewczo-

wentylacyjne) t= 80/55 ˚C 
− instalacji ciepłej wody użytkowej t = 60˚C (z uwzględnieniem okresowego przegrzewu antybakteryjny 

70˚C), 
− istniejące podgrzewanie muraw: t=35/20˚C, 

6.5.1.6.1 Instalacja centralnego ogrzewania 
Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania wodna, pompowa będzie zasilana czynnikiem 

grzejnym z węzła cieplnego, zlokalizowanego w pomieszczeniu dostępnym z zewnątrz budynku, o 
parametrach 75/55 ˚C zmiennych szczytowo. 

Ogrzewanie budynku ze względu na specyfikację jego eksploatacji, proponuje się zaprojektowanie 
instalacji z podziałem na trzy oddzielne, niezależne instalacje: 

- instalacja C.O. dla pomieszczeń użytkowanych przez cały sezon grzewczy bez względu na 
rozgrywanie meczów.  
- instalacja C.O. ściśle powiązana z rozgrywaniem meczów,  
- instalacja C.O. dla pomieszczeń, które w okresie grzewczym poza sezonem - rozgrywania meczy 
mogą być wykorzystywane czasowo, 
Powyższy podział ogrzewania związany jest z nierównomiernym i różnorodnym ich 

wykorzystywaniem. 
Przy proponowanym podziale należy zaprojektować automatyczne osłabienie ogrzewania 

pomieszczeń, które nie będą przez cały okres grzewczy w pełni eksploatowane. W obiegach zostaną 
zastosowane pompy obiegowe dławnicowe z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej. 

W zależności od wyboru rodzajów przewodów: stalowe, miedziane czy z tworzyw sztucznych należy 
przewidzieć odpowiednią izolację antykorozyjną. Antykorozyjnie należy także zabezpieczyć wszystkie 
elementy konstrukcji podpór. Wytyczne ogólne podane są również w normach PN-79/H-97053 i PN-79/H-
97070. 

Rurociągi należy izolować cieplnie zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolacji cieplnej 
dla λ=0,035 [W/mK] 

Średnica do 22mm 20mm 
Średnica od 22 ÷ 35mm 30mm 
Średnica 35 ÷ 100mm równa wewnętrznej średnicy 

rury 
Średnica ponad 100mm 100mm 
Przewody i armatura wg pkt.1-4 przechodzące przez 
ściany i stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z poz.1-4 

Przewody centralnego ogrzewania , przewody CWU, 
cyrkulacji ułożone w komponentach budowlanych miedzy 
ogrzewanymi pomieszczeniami wg. poz.1-4 

50% wymagań z poz.1-4 

Przewody wg poz.6 - ułożone w podłodze 6mm 
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli 
– należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

Wszystkie  podejścia  do grzejników w ścianach zewnętrznych zabezpieczyć termicznie. 
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Po poszczególnych kondygnacjach czynnik grzewczy będzie rozprowadzany nad sufitem 
podwieszanym, podejścia do grzejników należy realizować poprzez zejścia w ścianach lub podejściach przez 
płytę stropową na kondygnację wyższą bezpośrednio do grzejnika lub z rozprowadzeniem w warstwach 
posadzkowych. 

Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w najniższych punktach 
odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji.  

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające. Odpowietrzenia 
wykonać zgodnie z PN-91/B-02420. 

Odwodnienie instalacji należy przewidzieć w węźle cieplnym poprzez zawory spustowe, montowane 
na rozdzielaczach. Dodatkowo należy przewidzieć możliwość spustu wody z poszczególnych pionów poprzez 
zastosowanie zaworów pod pionowych z możliwością spustu wody. 

Wszystkie przejścia przez granice stref ppoż. oraz pomieszczenia zamknięte wydzielone przegrodami 
o klasie odporności ogniowej należy uszczelnić ogniochronnymi masami uszczelniającymi o klasie odporności 
ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

Przejścia rur palnych (z tworzywa sztucznego) przez przegrody budowlane stanowiące granice stref 
pożarowych należy zabezpieczyć w zależności od ich średnicy zewnętrznej: 

- przy średnicy zewnętrznej do 25mm: masą uszczelniającą 
- przy średnicy zewnętrznej 32-250mm: osłonami ogniochronnymi  
- przy średnicy zewnętrznej 32-160mm: opaskami ogniochronnymi 
Przejście rur niepalnych (ze stali) przez przegrody budowlane stanowiące granice stref pożarowych 

należy zabezpieczyć przeciwpożarowo za pomocą piany ogniochronnej lub ogniochronnej masy 
uszczelniającej. 

Przy przejściach rur instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego nie stosować tulei. 
Wszystkie przejścia ogniochronne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną oraz oznakować za pomocą 
tabliczek znamionowych. 

Rodzaj grzejników i ich wyposażenie uzależnione jest od wyposażenia wnętrz opracowanych w 
projekcie budowlanym. Każdy grzejnik należy wyposażyć w głowicę termostatyczną (z zabezpieczeniem 
przed kradzieżą w pomieszczeniach ogólnodostępnych) oraz odpowietrznik ręczny. 

Powierzchnie do wynajęcia należy olicznikować w celu możliwości rozliczenia energii. 
W pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych, punkty gastronomiczne, pierwszej pomocy oraz technicznych 
należy przewidzieć ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi, ze względu na brak masowych imprez w okresie 
zimowym. 
6.5.1.6.2 Instalacja ciepła technologicznego dla celów wentylacyjnych 

Instalacja ciepła technologicznego pracować będzie w systemie dwururowym, pompowym, 
zamkniętym. 

Woda grzewcza o parametrach 80/55ºC przygotowywana będzie w węźle cieplnym. 
Centrale wentylacyjne z nagrzewnicami wodnymi należy zlokalizować w pomieszczeniach 

technicznych pod trybuną północną. 
Układ podłączenia do nagrzewnicy należy wyposażyć w: pompę cyrkulacyjną, dwudrogowy zawór 

regulacyjny z siłownikiem elektrycznym, zawory równoważące, zawory odcinające, zawory zwrotne, filtr, 
manometr, termometr, odpowietrznik, spust wody. 

Wszystkie rurociągi ciepła technologicznego należy zaprojektować z rur stalowych bez szwu 
przewodowych, walcowanych na gorąco wg PN-EN 10224 łączonych przez spawanie lub rur stalowych 
cienkościennych łączonych systemem zaciskowym. 

Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć kablem grzejnym elektrycznym. 
6.5.1.6.3 Instalacja ciepła technologicznego dla celów ogrzewania muraw 

Zachowanie wszystkich istniejących instalacji i przeniesienie dotychczasowej wymiennikowni do 
nowego pomieszczenia węzła cieplnego pod trybunę północną. 

6.5.2 Branża elektryczna 
W niniejszym rozdziale przedstawiono ogólne dane i zasady zaprojektowania i realizacji robót branży 
elektrycznych w zakresie: 

− gospodarka elektroenergetyczna z bilansem mocy zapotrzebowanej, 
− analiza szacunkowego bilansu mocy zapotrzebowanej, oraz wydanych warunków technicznych 

zasilania przez operatora ENERGA, 
− zasilanie podstawowe, zasilanie rezerwowe, zasilanie w sytuacjach awaryjnych, 
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− ogólnych wytycznych odnośnie sposobu rozwiązania następujących elementów instalacji 
elektrycznych w obiekcie: 

a) rozdzielni głównej SN-15 kV  (wg warunków ENERGA), 
b) rozdzielnicy głównej N/N – 0,4 KW – RGNN wraz z kompensacją mocy biernej, 
c) rozprowadzenia mocy z rozdzielnicy RGNN do rozdzielnic oddziałowych w obiekcie, 
d) rozdzielnicy zasilania obwodów wydzielonych –  RGR, RGPP, RUPS, 
e) kanalizacji kablowej dla kabli N.N, 
f) oświetlenia podstawowego obiektu - pomieszczeń, trybun, boiska, komunikacji, 
g) oświetlenia zewnętrznego – parkingi, boiska treningowe, ciągi piesze i jezdnie, iluminacji 

stadionu 
h) oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie – pomieszczeń, trybun, komunikacji, oświetlenie 

kierunkowe, 
i) oświetlenia awaryjnego boiska, 
j) oświetlenia awaryjnego trybun, 
k) instalacji gniazd ogólnych, 
l) wydzielonej instalacji gniazd dedykowanych dla instalacji komputerowej, 
m) instalacji siłowej obiektu, 
n) instalacji agregatu prądotwórczego, 
o) instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych, 
p) ochrony przeciwprzepięciowej, 
q) ochrony przeciwporażeniowej, 
r) głównych wyłączników prądu – pożarowych 

6.5.2.1 Zasilanie podstawowe i rezerwowe SN 
Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami zasilania w granicy działki zainstalowane będą złącza 

kablowe SN- 15kV (część operatora sieci) wykonane w ramach umowy przyłączeniowej. Założeniem 
projektowym jest aby moce przyłączy podstawowego i rezerwowego rezerwowały się wzajemnie w 100%. 
Zasilanie podstawowe i rezerwowe obiektu zaprojektować i wykonać liniami kablowymi SN wg TWP 
(technicznych warunków przyłączenia). Wg wstępnych szacunkowych obliczeń zakłada się zapotrzebowanie 
elektryczne w wysokości 1500 kW.  

W ramach inwestycji wybudowana zostanie w kubaturze stadionu transformatorowa stacja 
abonencka 15/0,4kV wyposażona w dwa transformatory 1600kVA.  

Pomieszczenia stacji sytuować w odrębnych strefach z drzwiami otwieranymi na zewnątrz z 
zachowaniem możliwości dojazdu i transportu urządzeń. 

W stacji zaprojektować i zainstalować pośrednie układy pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej 
na napięciu 15 kV. Układy pomiarowe umieścić w tablicach licznikowych  TL1, TL2. 
6.5.2.2 Agregat prądotwórczy 

W celu zapewnienia rezerwowania zasilania oświetlenia oraz zasilania wydzielonych obwodów w  
przypadku awarii należy zainstalować agregat prądotwórczy dedykowany dla odbiorów podtrzymujących 
funkcje obiektu podczas trwania imprez oraz infrastruktury towarzyszącej. Zbiornik paliwa agregatu 
prądotwórczego powinien zapewnić ok 8h cykl pracy. 

Dobór mocy agregatu dokonać wg obliczeń projektu budowlanego i bilansu mocy urządzeń 
zasilanych z agregatu. Agregat w obudowie dźwiękochłonnej z rozruchem automatycznym, usytuowany w 
wydzielonym pomieszczeniu, wyłożonym materiałem dźwiękochłonnym. Zasilanie z agregatu doprowadzić do 
wydzielonej tablicy RG-UPS, z której zasilić UPS – y zasilające oprawy o mocy łącznej 100% opraw 
oświetlenia płyty boiska. 

Zasilanie awaryjne z agregatu powinno zapewnić również oświetlenie na poziomie gwarantującym 
bezpieczeństwo osób oraz możliwość kontynuacji meczu i bezzakłóceniowego nadawania transmisji 
telewizyjnej. UPS-y z podtrzymaniem ok. 8 min. 

Przewidywany centralny system UPS dla zasilania oświetlenia płyty boiska ma na celu zapewnienie 
bezprzerwowej pracy podczas zakłóceń zasilania sieciowego. Wielkość i liczba UPS-ów zaprojektować w taki 
sposób, że wyłączenie jednego nie spowoduje konieczności odciążania sieci. Wszystkie UPS-y zainstalować w 
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie przyziemia. UPS-y pracować będą równolegle na wspólny układ 
szyn zbiorczych w rozdzielnicy RG-UPS. Rozdzielnica RG-UPS będzie zainstalowana w tym samym 
pomieszczeniu. 
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Każdy UPS będzie zasilany oddzielnie zabezpieczonymi kablami z rozdzielnicy RG-UPS. Rozdzielnica 
RG-UPS będzie wyposażona w "Bypass" statyczny zasilany niezależnie z rozdzielnicy głównej RGR. 

Pomieszczenie dla UPS powinno być dobrze wentylowane, aby temperatura nie przekroczyła 25°C. 
Każdy UPS musi być wyposażony w interfejs komunikacyjny zapewniający automatyczny nadzór 

systemu i kontrolowane zakończenie wszystkich istotnych operacji sieciowych. UPS powinien być także 
wyposażony w zdalny wyświetlacz, który umieszczony w pomieszczeniu ochrony będzie sygnalizował stan 
jego pracy. Ponieważ w wypadku awarii sieci zasilającej obciążenie przejmą agregaty prądotwórcze, 
wystarczająca jest 8 minutowa praca UPS na własnych bateriach. 

Dostawca zespołu agregatu prądotwórczego oraz system UPS musi zapewnić parametry urządzeń 
pozwalające na poprawną ich współpracę z charakterem obciążenia. W zakresie dostawcy urządzeń jest 
dostosowanie sposobu okablowania i wyposażenia w zabezpieczenia w obwodach pierwotnych i wtórnych 
oferowanych urządzeń. 
6.5.2.3 Rozdzielnice N.N – 0,4 kV 

Rozdzielnice N.N – 0,4 kV służące do rozdziału energii i zabudowy aparatury zabezpieczająco-
łączeniowej winny być wykonane : 

Rozdzielnice główne RG – szyny o odpowiednim prądzie, obudowa metalowa ustawione na cokole w 
pomieszczeniu  wydzielonym, mocowane do podłoża. Zasilanie – z transformatora szynoprzewodem. 
Rozdzielnica wyposażona w wyłączniki, zabezpieczenia, niezbędne układy SZR, niezbędne sterowanie, 
analizator parametrów sieci. Układ automatyki SZR zaprojektować w oparciu o rozwiązania producenta 
rozdzielnicy. Przewidzieć układ wyłączający przy przeciążeniu transformatora. Wyłączniki główne rozdzielnic 
przewidzieć z wyzwalaczem wzrostowym umożliwiającym wyłączenie rozdzielni spod napięcia przyciskiem 
(wyłącznik główny pożarowy prądu). Obwód wyłącznika głównego pożarowego (od rozdzielni do przycisku) 
wykonać przewodem ognioodpornym z podtrzymaniem funkcji 180 min i odporności E-90.  
Rozdzielnica główna niskiego napięcia RGNN zaprojektować jako dwusekcyjną z wyłącznikami w polu 
sekcyjnym połączoną mostem szynowym z przyporządkowanym transformatorem 15,75/0,4kV.  Rozdzielnica 
składała się z następującego podstawowego wyposażenia: 

-  pola  zasilające z wyłącznikami głównymi w wykonaniu wysuwnym z napędem silnikowym,  
- pola odbiorcze z rozłącznikami bezpiecznikowymi z dwustronnym rozłączaniem, wyposażone w 
sprężynowy mechanizm migowy operacji łączeniowych (pola 160 A, 250 A, 400A, 630 A)  
- podzielone na grupy funkcjonalne ; 
- pole łącznika sprzęgła z wyłącznikiem w wykonaniu wysuwnym z napędem silnikowym ; 
-Wszystkie wyłączniki wyposażone w wyzwalacze nadprądowe selektywne. 

W rozdzielni głównej zainstalowane zostaną dwie baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej 
(baterie należy dobrać w zależności od zawartości wyższych harmonicznych w prądzie  i napięciu układu 
n.n., zaleca się baterie dławikowe). 
Obwody pomocnicze, sterownicze  i pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Funkcję wyłączników pożarowych pełnić będą wyłączniki w polach zasilających.  
Przełączanie źródeł zasilania realizowany jest przez układ automatyki SZR. 

Rozdzielnice główna rezerwowana agregatem prądotwórczym RG-R –w stacji w przyziemiu trybun w 
wydzielonym pomieszczeniu zaprojektować rozdzielnicę główną rezerwowaną  RG-R. 
Rozdzielnica RG-R, stanowi główny punkt zasilania awaryjnego dla odbiorników wymagających 
rezerwowania.  
Rozdzielnica RG-R zasilona jest: 

- zasilanie podstawowe z rozdzielnicy RGNN; 
- zasilanie rezerwowe z rozdzielnicy agregatów prądotwórczych poprzez rozdzielnicę RGG 

Przełączanie źródeł zasilania realizowane przez układ automatyki SZR z zastosowaniem blokady 
mechanicznej i elektrycznej pomiędzy rozłącznikami w polach zasilania. 
Rozdzielnica główna rezerwowana RG-R, zaprojektować jako jednosekcyjna. 
Rozdzielnica RG-R składa się z następującego podstawowego wyposażenia: 

- pola  zasilające z rozłącznikami głównymi z napędem silnikowym – zasilanie z sieci; 
- pola  zasilające z rozłącznikami głównymi z napędem silnikowym – zasilanie z generatora; 
- pola odbiorcze z rozłącznikami bezpiecznikowymi z dwustronnym rozłączaniem, wyposażone w 
sprężynowy mechanizm migowy operacji łączeniowych (pola 160 A, 250 A, 400A, 630 A) podzielone 
na grupy funkcjonalne ; 
- pola odbiorcze z rozłącznikami bezpiecznikowymi 63A podzielone na grupy funkcjonalne ; 
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Rozdzielnice główna pożarowa RG-PP - Dla zasilania urządzeń ochrony p.poż należy należy 
przewidzieć zainstalowanie głównej rozdzielnicy pożarowej RG-PP. Przedmiotową rozdzielnicę należy zasilić z 
niezależnych przyłączy sekcji I i II rozdzielnicy głównej RGNN sprzed głównych wyłączników prądu. 
Dodatkowo dla zasilania w sytuacjach awaryjnych do rozdzielnicy doprowadzić zasilanie rezerwowane z 
agregatu prądotwórczego. Przełączanie źródeł zasilania realizowany będzie przez układ automatyki SZR. 

System automatyki SZR Przełączanie źródeł zasilania rozdzielnicy głównej RGNN oraz rozdzielnicy 
rezerwowanych RG-R (automatyka SZR-u) realizowane będzie z zastosowaniem przemysłowych sterowników 
PLC (czas próbkowania 10 ms). 
Sterowniki należy wyposażyć w  porty  komunikacyjne zgodne ze standardami zastosowanego systemu BMS 
przystosowane do komunikacji poprzez łącza RS oraz  sieć Ethernet (dostawca jest zobowiązany nieodpłatnie 
dostarczyć wszelkich informacji o zastosowanych protokołach komunikacyjnych). 
Wszystkie sygnały statusu urządzeń, aparatów i automatyki SZR muszą zostać włączone do systemu BMS w 
celu: 

- bieżącej informacji o stanach urządzeń i nastawach dotyczących pracy układu automatyki SZR ; 
- zmiany czasów reakcji automatyki SZR (bez ingerencji w oprogramowanie) ; 
- odczytu zdarzeń i alarmów ; 

Na elewacji tablicy automatyki SZR zainstalowany zostanie panel operatorski połączony łączem 
komunikacyjnym ze sterownikami PLC. 
Dla umożliwienia wydruku listy zdarzeń należy przewidzieć możliwość podłączenia drukarki pracującej w 
trybie tekstowym z portem szeregowym (montaż gniazda poniżej panelu operatorskiego).  

System odciążania układu zasilania - Stan przeciążenia transformatorów powinien być kontrolowany 
przez układ sterownia i monitoringu rozdzielnicy głównej n.n. RGNN oraz układ zabezpieczeń 
temperaturowych transformatora (sygnały generowane przez zabezpieczenia temperaturowe powinno mieć 
priorytet  w algorytmie sterowniczym). W polach zasilających zainstalowane zostaną analizatory parametrów 
sieci wyposażone w : 

- moduł wyjść analogowych do przesyłu bieżącej wartości mocy poszczególnych zasileń do 
sterowników PLC; 

- moduł komunikacyjny z portem RS485 umożliwiającym transmisję danych do systemu BMS, 
Podczas pracy normalnej układu elektroenergetycznego do sterownika PLC przesyłane są dane wartości 
średniej mocy obciążenia transformatorów z poszczególnych analizatorów sieci. Sterownik programowo 
dokonuje sumowania wartości średniej mocy. Z chwilą zaniku napięcia zasilania na jednym z dwóch 
transformatorów, sterownik programowo porównuje moc sumaryczną przed zanikiem napięcia z wartością 
mocy dopuszczalnej obciążenia transformatora (progi dopuszczalnego obciążenia zależą od typu 
transformatorów i wydajności układu chłodzenia). 
W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej, do systemu BMS wysłany zostanie sygnał o konieczności 
wykonania odciążenia z określeniem jego stopnia.  
Układ automatyki SZR w określonym czasie będzie oczekiwał na potwierdzenie od systemu BMS wykonania 
odciążenia. W sytuacji braku potwierdzenia zakłada się awaryjne odstawianie wytypowanych na etapie 
projektów wykonawczych grup odbiorników. 
W system odciążania włączyć należy również kontrolę obciążenia generatora przez układ sterownia i 
monitoringu rozdzielnicy głównej n.n. RGNN. Działanie systemu kontroli obciążenia generatora jest zbliżony  
do systemu kontroli obciążenia transformatorów. W przypadku rozgrywania zawodów agregat prądotwórczy 
rezerwuje w pierwszej kolejności odbiory przeznaczone dla podtrzymania funkcji obiektu podczas trwania 
imprez oraz infrastruktury towarzyszącej odciążając przy tym innych pozostałych odbiorców.  

Pomiar kontrolny energii elektrycznej na napięciu 0,4 kV - W stacji zainstalowane będą układy 
pomiaru kontrolnego energii elektrycznej na napięciu 0,4 kV z zastosowaniem na każdym odpływie lub 
grupie odpływów rozdzielnicy RGNN, RG-R, liczników elektronicznych z możliwością zdalnej transmisji 
pomiarów. 

System sterowania instalacjami elektroenergetycznymi - Należy przewidzieć w pomieszczeniu stałej 
ochrony zlokalizować tablicę centralnego sterowania oświetleniem TSO. Z tablicy TSO realizowane będą 
operacje łączeniowe obwodów oświetleniowych zewnętrznych i wewnętrznych. Po zakończeniu pracy 
obiektu, zasilanie części nie użytkowanych obwodów oświetleniowych winno być wyłączone. 

System zarządzania instalacjami elektroenergetycznymi - Obiekt będzie wyposażony w sterowanie i 
monitoring elektroenergetyczny (BMS), zawierający m.in.: 

- kontrolę napięcia urządzeń 15kV, 0,4kV ; 
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- status pracy i awaryjnego wyłączenia aparatów w rozdzielnicach głównych 15kV, 0,4kV; 
- sterowanie wyłączników w rozdzielnicach głównych 0,4kV; 
- status zabezpieczeń temperaturowych transformatorów; 
Rozdzielnice obiektowe – w zależności od kategorii pewności zasilania zasilone będą z odpowiedniej 

sekcji niskiego napięcia stacji transformatorowej. Rozdzielnice wykonane będą jako stojące, wiszące o 
odpowiednim stopniu ochrony IP w zależności od warunków środowiskowych miejsca zainstalowania, 
wykonane z blachy stalowej z zamkiem. Obudowy z materiału izolacyjnego w klasie ochronności dobranej 
stosownie do lokalizacji. Rozdzielnice winny być odpowiednio oznaczone i opisane zgodnie ze schematem 
zawartym w dokumentacji projektowej. Rozdzielnice lokalizować w pomieszczeniach technicznych w 
miejscach niezbędnych do zasilanie przyległego obszaru, uwzględniając dopuszczalne spadki napięcia 
(rozruch lamp oświetlenia boiska) oraz ekonomiczne wykorzystanie przewodów. 
6.5.2.4 Trasy kablowe 
Dla przeprowadzenia głównych tras kablowych w budynkach, należy przewidzieć system poziomych korytek. 
We wszystkich korytkach kablowych pozostawić 15% wolnego miejsca. 
Dla przeprowadzenia głównych tras kablowych na zewnątrz 1kV, należy przewidzieć system kanalizacji oraz 
poziomych korytek w przestrzeni pod trybunami. Przewidzieć 15% wolnego miejsca w kanalizacji oraz 
korytkach kablowych. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego oraz w pozostałych ścianach o 
odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 będą wykonane w klasie odporności ogniowej (EI) 
wymaganej dla tych elementów. 
Zabezpieczenia pożarowe wykona firma posiadająca „dopuszczenie” do wykonywania danych robót  
oraz posiadająca atesty stosowanych zabezpieczeń pożarowych. 
6.5.2.5 Wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) 
Przewidzieć zasilanie podrozdzielnic z rozdzielni głównej RG kablami miedzianymi o izolacji 1 KV. Główne 
ciągi kablowe w terenie prowadzić w kanalizacji kablowej wykonanej w trakcie budowy. 
Na załomach i zakrętach wykonać studnie kablowe o odpowiednich wymiarach i konstrukcji (żelbetowe) – 
prefabrykowane lub wylewane. Studnie z odwodnieniem. Rury kanalizacji kablowej – DVK 110 lub SRS 
„AROTA”. Zabezpieczyć złącza przed przedostaniem się wody. Zachować odpowiednie spadki kanalizacji przy 
wejściu rur do obiektu. W budynku ciągi kablowe i przewody obwodów prowadzić w metalowych korytach 
kablowych. Wykonać należy odrębne systemy koryt dla różnych instalacji - silnoprądowa, informatyczna, TV, 
telefonii, dostępu z zachowaniem odpowiedniej odległości między różnymi rodzajami instalacji. 
Przejścia koryt przez oddzielenia pożarowe winny być uszczelnione masą Ei - … dla danych elementów. 
Podejścia od koryt do opraw oświetleniowych na zadaszeniu stadionu prowadzić w rurkach instalacyjnych 
mocowanych do konstrukcji zadaszenia. 
6.5.2.6 Instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji 
Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji oraz innych wydzielonych układów technologicznych należy przewidzieć 
wyprowadzenie linii kablowych 1 kV zasilających poszczególne rozdzielnice  zasilająco-sterownicze  z 
rozdzielnic głównych niskiego napięcia. Dostawa tablic zasilająco-sterujących wentylacji i klimatyzacji oraz 
instalacji sterowania, regulacji i zasilania odbiorników stanowiących integralne układy technologiczne jest w 
zakresie Wykonawcy robót mechanicznych. Zasilanie rozproszonych elementów instalacji sanitarnych (o ile 
występują: fancoil’e, podgrzewacze ciepłej wody, podgrzewanie wpustów dachowych, ogrzewanie 
rurociągów technologicznych i kurtyny grzewcze) wykonane będzie z rozdzielnic piętrowych. 
6.5.2.7 Instalacja oświetlenia – płyta boiska, trybuny 

Dobory typów, rodzajów i wymaganego natężenia oświetlenia opisane został w punkcie 
poświęconym oświetleniu. 

Oświetlenie płyty boiska zasilić należy poprzez UPS-y w celu umożliwienia bezprzerwowego zasilania 
oświetlenia w przypadku zaniku napięcia do momentu załączenia się agregatu. Czas podtrzymania UPS-ów 
ok. 5-8 min. UPS-y usytuować w odrębnym pomieszczeniu klimatyzowanym. 

Wszystkie oprawy podzielić na grupy oświetleniowe odpowiadające ćwiartkom stadionu wydzielonym 
przez osie stadionu. Rozdzielnice zasilające poszczególne grupy opraw oświetlenia boiska usytuować w 
pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych dostępnych tylko dla kwalifikowanej obsługi technicznej stadionu. 
Załączanie poszczególnych grup oświetlenia przewidzieć stopniowo w odstępach kilku minut. Zastosować 
nowoczesny układ sterujący (sterowniki). 

Sterowanie oświetleniem przewidzieć z tablicy oświetleniowej zlokalizowanej w pomieszczeniu 
technicznym. 
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Obwody instalacji oświetlenia zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń, przewody minimum 750 V, 
przekroje wg obliczeń. 
6.5.2.8 Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Dobory typów, rodzajów i wymaganego natężenia oświetlenia opisane został w punkcie 
poświęconym oświetleniu. Należy wykonać instalację dla oświetlenia parkingów, placów zewnętrznych, 
ciągów pieszych, jezdni, boisk treningowych oraz elementów małej architektury.  

Zasilanie oświetlenia – z szaf oświetleniowych usytuowanych w pomieszczeniach rozdzielnic oraz 
podrozdzielniach zlokalizowanych na terenie zewnętrznym. Zasilanie szaf wyprowadzić z rozdzielni głównej, 
przewidzieć sterowanie z centralnej sterowni ręcznie oraz z wykorzystaniem programów czasowych. 
Dodatkowo zakłada się zasilenie części opraw oświetlenia zewnętrznego z obwodów rezerwowanych 
agregatem prądotwórczym. 
6.5.2.9 Instalacje oświetlenia w pomieszczeniach 

Dobory typów, rodzajów i wymaganego natężenia oświetlenia opisane został w punkcie 
poświęconym oświetleniu.  

Zasilanie poszczególnych stref oświetleniowych odbywało się będzie z dedykowanych rozdzielnic 
oddziałowych.  

Instalację odbiorczą oświetleniową  należy wykonać przewodami kabelkowymi o izolacji 750 V. 
Przewody należy prowadzić w korytkach głównych ciągów kablowych oraz w listwach i rurkach 
instalacyjnych. W ścianach gipsowych w miarę potrzeb, instalację należy układać w rurach ochronnych PCV 
typu RB lub RVKL. 

Osprzęt  zastosowany w instalacji. 
Należy stosować osprzęt firm posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku 

polskim. Osprzęt należy montować w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odległości od innych 
instalacji i urządzeń wynikających z odrębnych przepisów. 
Wysokość montażu osprzętu należy przyjmować następująco: 

− łączniki p.t. IP 20 w pom. suchych należy montować na wysokości 110 - 120 cm; 
− łączniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych należy montować na wysokości 140 cm (chyba, że 

występują inne uwarunkowania). 
6.5.2.9.1 Oświetlenie 

Stadion wyposażyć w system sztucznego oświetlenia zapewniający minimalne i maksymalne wartości 
dla stadionów z możliwością dostosowania do wyższej kategorii UEFA wg standardów HDTV, określonych w 
"Wytycznych i zaleceniach w sprawie oświetlenia stadionów podczas rozgrywek UEFA", tj. 2400 lx w kierunku 
kamer, przy równomiernościach Emin/Emax /0,4; Emin/E średnie/ 0,6 oraz 1500 lx w kierunki kamer 
ruchomych. Oświetlenie pokrywać ma równomiernie każdy obszar pola gry, w tym narożniki oraz pas 4m od 
linii bocznych i końcowych boiska.  

Zapewnić niezależny system zasilania awaryjnego będący w stanie zapewnić natychmiast i bez 
przerwy pełną moc oświetleniową systemu podstawowego oraz niezależny system oświetlenia awaryjnego 
dla opróżnienia stadionu przez uczestników i widzów (drogi, przejścia). 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa publiczności i właściwego oznakowania zakłada się wyposażenie 
stadionu w system oświetlenia w nagłych wypadkach (zatwierdzony przez właściwe władze lokalne), który 
będzie mógł być wykorzystany w przypadku ogólnej awarii zasilania we wszystkich częściach stadionu, do 
których publiczność ma dostęp, w tym wyjściach i drogach ewakuacyjnych. 
6.5.2.9.1.1 Oświetlenie podstawowe pomieszczeń i trybun. 

Instalacje oświetlenia podstawowego pomieszczeń i trybun należy zaprojektować i wykonać w 
oparciu o normę oświetleniową PN-EN12464-1. Oświetlenie podstawowe należy dopasować do aranżacji 
architektonicznej obiektu.  

W pomieszczeniach biurowych należy zastosować oprawy z UGR<19. W salach konferencyjnych 
oprawy muszą być ściemniane w protokole Dali lub równoważnym.  

Dodatkowo w układach sterowania oświetleniem stref otwartych, m.in. trybun, ciągów 
komunikacyjnych oraz oświetlenia terenu zewnętrznego zastosować możliwość strefowego wyłączania i 
załączania w trybie automatycznym zdalnie przez panel operatorski oraz ręcznie z poziomu rozdzielnicy. 
Podział na strefy ustalić z Użytkownikiem na etapie projektów wykonawczych. 

Należy zastosować nowoczesne oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED, stosując min. 
poziomy natężenia oświetlenia w pomieszczeniach (wg przykładowych): 
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Lp. Pomieszczenie 
Wysokość 
płaszczyzny 
pomiarowej 

Natężenie 
oświetlenia (lx) 

1 Biura  0,75 m 500 
2 Sale konferencyjne  0,75 m 500 
3 Trybuny zewnętrzne dla widzów  0,0 m 100 
4 Loże VIP 0,75 m 300 
5 Szatnie, pom. socjalne., toalety, pom. techn. 0,0 m 200 
6 Obszary komunikacji, schody, magazyny 0,0 m 100 
7 Hol wejściowy 0,0 m 200 
8 Pom. medyczne 0,75 m 500 

 
6.5.2.9.1.2 Oświetlenie płyty głównej boiska. 

Oświetlenie płyty głównej boiska stadionu musi spełniać wymogi normy PN-EN12193, wytyczne 
Międzynarodowych i Europejskich Federacji Sportowych (UEFA, PZPN) oraz być zgodne z kryteriami dla 
potrzeb telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV 4K).  
Oświetlenie płyty boiska musi mieć możliwość wysterowania następujących poziomów natężenia: 
Nr. poziomu Nazwa poziomu  Natężenie oświetlenia 
1 Trening profesjonalny   200 lx  (poziome) 
2 Zawody bez TV   500 lx (poziome) 
3 Awaryjna TV   800 lx (pionowe do kamer stałych) 
4 Zawody CTV 1600  1600 lx (pionowe do kamer stałych) 
5 Zawody HDTV 4K 2400 2400lx (pionowe do kamery głównej), 2000 lx 

(pionowe do pozostałych kamer stałych) 
Na podstawie norm i wytycznych federacji poniżej podano szczegółowy wykaz parametrów oświetleniowych 
jakie musi spełniać instalacja oświetlenia płyty głównej boiska: 
Poziom zawodów Rodzaj natężenia Wartość średnia  Równomierności 

lx Emin / Eśr Emin / Emax 
Trening profesjonalny Eh (poziome)  ≥ 200 0,6 0,4 
Zawody bez TV Eh (poziome) ≥ 500 0,7 0,5 
Kontynuacja transmisji  
(Awaryjna TV) 

Ev (pionowe) ≥ 800 0,6 0,4 
Eh (poziome) > 1000 0,7 0,5 

Zawody CTV 1600  Ev (pionowe) ≥ 1600 0,6 0,4 
Eh (poziome) > 1500  0,7 0,6 

Zawody HDTV 4K 2400 Ev (pionowe) ≥ 2400 *) 0,7 0,6 
Eh (poziome) > 2000  0,8 0,7 

Wymagania ogólne: 

Temperatura barwowa Tk 5000 ÷ 6200 oK 

Współczynnik oddawania barw CRI > 80 

Współczynnik migotania  FF max. 5% 

Współczynnik utrzymania MF nie mniejszy niż 0,85 

Współczynnik olśnienia GR < 50 

Współczynnik jednorodności oświetlenia MAUR > 0,6 

Współczynnik TLCI > 80 
*) wymóg natężenia 2400lx dotyczy kamery głównej, dla pozostałych kamer stałych wymóg Ev ≥ 2000lx 

 
Sterowanie poszczególnymi scenami świetlnymi musi się odbywać za pomocą urządzeń sterujących 

pracujących w protokole Dali lub Dmx (lub równoważnym)– zgodnie ze standardem zastosowanym w 
projektorach. Należy przewidzieć co najmniej trzy punkty, z których będzie możliwość włączenia/wyłączenia 
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poszczególnych scen. Poza wymienionymi powyżej stałymi scenami świetlnymi, wynikającymi z 
poszczególnych poziomów zawodów, w celu uatrakcyjnienia widowisk sportowych, należy przewidzieć 
dodatkowo 2 sceny dynamiczne. Szczegóły tych scen należy uzgodnić z użytkownikiem stadionu na etapie 
realizacji. W ramach systemu sterującego oświetleniem płyty głównej boiska należy przewidzieć co najmniej 
jeden pulpit sterujący jako dotykowy panel LCD. 
6.5.2.9.1.3 Wymagania dotyczące opraw dla boiska. 

Oświetlenie areny głównej boiska należy zaprojektować i wykonać w oparciu o najnowocześniejsze 
projektory wykonane w technologii LED-owej wyposażone w zewnętrzne elektroniczne układy zasilające. 
Oprawy muszą mieć możliwość ściemniania sygnałem zgodnym z protokołem Dali lub Dmx (lub 
równoważnym), muszą posiadać co najmniej 3 adresy dla 1 projektora.  

Zewnętrzne układy zasilające muszą być zainstalowane w dedykowanych pomieszczeniach 
technicznych lub rozdzielniach elektrycznych.  

Projektory LED muszą się charakteryzować wysokimi parametrami świetlnymi oraz technicznymi. Moc 
jednostkowa projektora nie powinna być większa niż 1500W, a rzeczywista skuteczność świetlna powinna 
wynosić co najmniej 110lm/W. Obudowa projektora powinna być wykonana z ciśnieniowo odlewanego 
aluminium, posiadać stopień szczelności min. IP66 oraz być odporna na uderzenia o stopniu min. IK08. 
Optyka projektorów powinna być zbudowana z 3 niezależnie regulowanych modułów świetlnych połączonych 
jednolitą ramką tworzącą całość. Wymagana maksymalna temperatura pracy opraw Ta +40 oC. Oprawy 
muszą być wyposażone w indywidualne filtry przepięciowe 10kV. Oprawy muszą posiadać jednorodną 
temperaturę barwy światła mieszczącą się w przedziale od 5000 do 6200oK (zalecana barwa 5700 oK). 
Współczynnik oddawania barw CRI musi wynosić powyżej 80. 
6.5.2.9.1.4 Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe). 

Oświetlenie awaryjne  przeznaczone do zabudowania w budynku ma umożliwić łatwe i pewne 
opuszczenie budynku w czasie zaniku napięcia oświetlenia podstawowego, gdyby zaistniała potrzeba 
ewakuacji. Oświetlenie to ma również zagwarantować bezpieczeństwo w przypadku zaniku napięcia na 
obwodach lokalnych z powodu awarii zasilania oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne, 
ewakuacyjne i kierunkowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie, 
w szczególności zgodnie z normą PN-EN1838.   

Oświetlenie awaryjne ma być zrealizowane w oparciu o oprawy oświetlenia awaryjnego spełniające 
następujące warunki: 

− zasilanie indywidualne napięciem 230V~/50 Hz, w którym każda oprawa posiada własną baterię 
bezobsługową,  

− oprawy pracujące na zewnątrz pomieszczeń dodatkowo wyposażone w grzałki  
z termostatem, 

− oprawy muszą być kontrolowane przez „wewnętrzny układ testujący” oraz przez centralkę 
monitoringu opraw. 
Oświetlenie ewakuacyjne musi działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku napięcia 

podstawowego. Natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie może być niższe niż 1lx. 
Wszystkie oprawy awaryjne oświetlające drogę ewakuacji muszą pracować w trybie na ciemno. Wszystkie 
oprawy kierunkowe muszą pracować w trybie na jasno. Obwody oświetlenia awaryjnego należy wpiąć pod 
zabezpieczenia odpowiadających im obwodów oświetlenia podstawowego. Pozwoli to na uruchomienie 
oświetlenia awaryjnego w przypadku zaniku napięcia oświetlenia podstawowego oraz w przypadku 
uszkodzeń obwodów lokalnych zgodnie z normą PN-EN 50172, pkt. 4.1. 

System centralnego monitoringu opraw awaryjnych powinien posiadać następujące funkcje: 
− wykonywanie automatycznych i ręcznych testów funkcjonalnych (test A), oraz czasu działania w 

trybie pracy awaryjnej (test B), wszystkich opraw i urządzeń oświetlenia awaryjnego, 
− rejestrację wyników testów, 
− wydruk wyników testów, 
− blokowanie pracy awaryjnej, 
− programowanie adresów i innych parametrów opraw awaryjnych z poziomu jednostki centralnej, 
− programowanie adresów i innych parametrów opraw awaryjnych przy użyciu programatora, 

sygnałem w paśmie podczerwieni. 
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6.5.2.10 Instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych 
Odbiory instalacji siły będą zasilane z odpowiednich rozdzielnic siłowych zaprojektowanych w 

pomieszczeniach rozdzielni. Odbiorniki technologiczne np. węzły, przepompownie, wentylatornie będą 
posiadały własne rozdzielnice. 

Instalację odbiorczą i gniazd wtykowych należy wykonać przewodami kabelkowymi o izolacji 750 V. 
Przewody należy prowadzić w korytkach głównych ciągów kablowych oraz w listwach i rurkach 
instalacyjnych. W ścianach gipsowych w miarę potrzeb, instalację należy układać w rurach ochronnych PCV 
typu RB lub RVKL. 

Osprzęt  zastosowany w instalacji: 
Należy stosować osprzęt firm posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku 

polskim. Osprzęt należy montować w miejscach wskazanych na planach z zachowaniem odległości od innych 
instalacji i urządzeń wynikających z odrębnych przepisów. 

Wysokość montażu osprzętu należy przyjmować następująco: 
− gniazda p.t. IP 20 w pomieszczeniach suchych należy montować na wysokości 30 cm ; 
− gniazda p.t. IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych należy montować na wysokości 140 cm (chyba, że 

występują inne    uwarunkowania); 
− łączniki p.t. IP 20 w pomieszczeniach suchych należy montować na wysokości 110 - 120 cm; 
− łączniki p.t. (n.t.) IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych należy montować na wysokości 140 cm (chyba, 

że występują inne uwarunkowania). 
W części pomieszczeń (technicznych, produkcyjnych, warsztat/magazyny) zakłada się zainstalowanie 

zestawów gniazd 3-fazowych 32A i 16A 400V oraz 1-fazowych 16A 230V, zasilanych zasadniczo z sieci 
podstawowej.   

Punkty dostępowe dla wozów transmisyjnych instalować w zamykanych na klucz obudowach. Punkty 
traktować jako instalacja rozdzielcza i nie wymaga ochrony uzupełniającej w postaci ochrony wyłącznikami 
różnicowo – prądowymi (poza jednym przyłączem – wymogi określają szczegółowo przepisy PZPN). 
6.5.2.11 Wydzielona instalacja dla sieci komputerowej 

W obiekcie dla zasilania urządzeń teleinformatycznych należy przewidzieć zaprojektowanie 
wydzielonej instalacji komputerowej i instalacji zasilania UPS. Zaprojektować urządzenia zasilania UPS o 
mocy wg obliczeń, który będzie umieszczony w wydzielonym i klimatyzowanym pomieszczeniu. Zastosować 
jednostki awaryjnego zasilenia, które pozwolą na zasilanie przez 5-8 minut. Układ zasilania UPS wyprowadzić 
z rozdzielni zasilania rezerwowanego agregatem prądotwórczym. Zaprojektować przeciwpożarowy wyłącznik 
dla wszystkich UPS-ów w budynku, zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu ochrony.  

Instalacją bezprzerwowego zasilania objąć m.in. : 
− obwody wydzielonej instalacji dla gniazd komputerowych, 
− centrale telefoniczne, 
− sieci dystrybucyjne, 
− rozdzielnice komputerowe, 
− inne urządzenia komputerowe. 

Zasilanie instalacji gniazd komputerowych w pomieszczeniach należy wyprowadzić z lokalnych tablic 
przeznaczonych do zasilania obwodów dedykowanych. Instalację odbiorczą i gniazd wtykowych należy 
wykonać przewodami kabelkowymi o izolacji 750 V. 

Przewody należy prowadzić w korytkach głównych ciągów kablowych oraz w listwach i rurkach 
instalacyjnych. W ścianach gipsowych w miarę potrzeb, instalację należy układać w rurach ochronnych PCV 
typu RB lub RVKL. 
6.5.2.12 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Instalacja  ochrony przed  przepięciami atmosferycznymi pośrednimi  opracowana została zgodnie z 
postanowieniami PN-IEC 60364-4-443:1999. 

W instalacji zostaną zastosowane dwa poziomy ochrony od przepięć atmosferycznych 
zredukowanych: 

− Ochronniki przepięciowe typ I / klasy "B" instalowane w rozdzielnicach głównych zasilających 
instalację ; 

− Ochronniki przepięciowe typ II / klasy "C" instalowane w rozdzielnicach pomocniczych bezpośrednio 
zasilających podlegające ochronie  obwody odbiorcze instalacji elektrycznej. 
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6.5.2.13 Ochrona przeciwporażeniowa 
W obiekcie zastosowany będzie system sieciowy TN-S tzn. w całej instalacji stosowane będą kable i 
przewody 3 lub 5 żyłowe w których jedna żyła jest przewodem ochronnym. 
Wszystkie rozdzielnice posiadają pięcioszynowy układ szyn. Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym 
przyjęto „szybkie wyłączenie”. W obwodach odbiorczych instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 
przewidziano zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych jako wspólnych dla grupy odbiorników. 
W całym obiekcie nalezy przewidzieć wspólną dla wszystkich odbiorników sieć przewodów wyrównawczych. 
Systemem połączeń wyrównawczych objęte są: 

− rurociągi instalacyjne obiektu; 
− części metalowych korytek; 
− instalacja piorunochronna; 

Należy przestrzegać stosowania odpowiednich kolorów izolacji przewodów, a mianowicie: 
− na przewody ochronne „PE” należy stosować przewody o barwie żółto-zielonej; 
− na przewody neutralne „N” należy stosować przewody o barwie niebieskiej (jasnej); 
− przewody fazowe powinny być w innym kolorze, np. czarnym, brązowym; 

6.5.2.14 Główny wyłącznik przeciwpożarowy 
Obiekt wyposażony będzie w główny wyłącznik przeciwpożarowy jako wspólny dla całego projektowanego 
obiektu. 
Uruchomienie głównego wyłącznika przeciwpożarowego powoduje wyłączenie wszystkich 
przyporządkowanych instalacji elektrycznych oraz blokadę pracy z baterii centralnych urządzeń UPS. 
Rozpatrywany główny wyłącznik przeciwpożarowy zlokalizowany będzie w pomieszczeniu ochrony (obsługa 
24h) w obiekcie. 
6.5.2.15 Wyłączniki bezpieczeństwa 
W rejonie głównego wejścia do pomieszczeń technicznych rozdzielni elektrycznych zlokalizować wyłączniki 
bezpieczeństwa.  
6.5.2.16 Zabezpieczenia elektryczne 
Elektryczne bezpieczeństwo instalacji zapewnione będzie przez prawidłowy dobór przekrojów przewodów 
elektrycznych, przez odpowiednie zastosowanie zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych  
i różnicowo-prądowych oraz zastosowanie obudów urządzeń elektrycznych o właściwym stopniu ochrony 
tzw. IP. 
6.5.2.17 Instalacja uziemień 
Instalacja uziemień wykonana będzie dla dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej urządzeń stacji 
(uziemienie ochronne) i dla uziemienia roboczego punktów neutralnych transformatorów. 
Uziemienie ochronne należy wykonać dla wszystkich konstrukcji metalowych i obudów aparatów w stacji, nie 
będących normalnie pod napięciem. 
Uziemienie ochronne i robocze należy połączyć z  uziomem fundamentowym obiektu. 
Połączenie punktu neutralnego  z uziemieniem wykonać bezpośrednio bez zacisku ochronnego i oznaczyć 
kolorem niebieskim.  
6.5.2.18 Instalacja odgromowa 
6.5.2.18.1 Stadion 
Ze względu na przeznaczenie i powierzchnię obiektu należy wykonać instalację odgromową obiektu. 
Wykonać zwody poziome na zadaszeniu trybun. Ze zwodami połączyć konstrukcje odciągowe zadaszenia.  
Dla zwodów wykorzystać również elementy stalowe konstrukcji, które winny być połączone ze stalowymi 
słupami wsporczymi (lub ich zbrojeniem). 
Słupy stalowe lub zbrojenie słupów wylewanych, jako przewody odprowadzające, winny być połączone 
metalicznie ze zbrojeniem stóp fundamentowych. 
Uziom – ławy fundamentowe obiektu i stopy fundamentowe. 
Instalacja odgromowa obiektu powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
6.5.2.18.2 Parking 
Wykonać należy ochronę odgromową parkingu dużego (znaczne zgromadzenie ludzi po zakończeniu 
imprezy). Rolę zwodów pionowych spełniać będą słupy i maszty oświetleniowe wysokie służące do 
oświetlenia parkingu. Słupy służące do oświetlenia parkingu połączyć między sobą uziomami FeZn 25 x 
4układanym w ziemi. Do magistrali uziemiającej połączyć każdy słup oświetleniowy wysoki. 
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6.5.2.19 Bilans mocy zapotrzebowanej-moc szczytowa 
Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami zasilania w granicy działki zainstalowane będą złącza kablowe 
SN- 15kV (część operatora sieci) wykonane w ramach umowy przyłączeniowej. Założeniem projektowym jest 
aby moce przyłączy podstawowego i rezerwowego rezerwowały się wzajemnie w 100%. Zasilanie 
podstawowe i rezerwowe obiektu zaprojektować i wykonać liniami kablowymi SN wg TWP (technicznych 
warunków przyłączenia). Wg wstępnych szacunkowych obliczeń zakłada się zapotrzebowanie elektryczne w 
wysokości 1500 kW.  
Uwaga: Szczegółowy bilans mocy należy wykonać na etapie projektu koncepcyjnego, weryfikując w projekcie 
budowlanym. 
6.5.2.20 Przepusty przez ściany zewnętrzne 
Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych (np. uziomy) 
przechodzące przez zewnętrzne ściany  budynku poniżej poziomu terenu należy instalować z wykorzystaniem 
gazo i wodoszczelnych przepustów posiadających aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie.  
6.5.2.21 Kompatybilność elektromagnetyczna 
Zakłada się podjęcie następujących działań dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej 
zastosowanych systemów, instalacji i urządzeń: 

− Lokalizacja potencjalnych źródła zakłóceń w wydzielonych pomieszczeniach , 
− Ograniczenia do minimum lokalizacji wrażliwego wyposażenia w stosunku do mocno obciążonych 

urządzeń elektroenergetycznych (transformatory, rozdzielcze trasy kablowe, windy itp.) przyjęto w 
sposób ograniczający wpływ pól elektromagnetycznych, 

− Zalecane jest stosowanie filtrów przeciwzakłóceniowych w urządzeniach odbiorczych zawierających 
przekształtniki energii elektrycznej (prądu i napięcia), 

− Stosowanie połączeń wyrównawczych i ekranowania, 
− Separacja kabli energetycznych i sygnałowych. Kable prowadzone są wydzielonymi trasami 

oddalonymi o wymagane odrębnymi przepisami odległości. Przy skrzyżowaniach kabli zaleca się 
prostopadły przebieg trasy, 

− Należy unikać pętli indukcyjnych przez prowadzenie kabli po jednolitych trasach, 
− Zaleca się stosowanie  właściwych kabli sygnałowych (skrętki, ekrany itp.), 
− Zaleca się stosować krótkie połączenia wyrównawcze / uziemiające, 
− Wprowadzenie metalowych przewodów (kable elektroenergetyczne) do budynku w miarę możliwości 

w jednym miejscu, 
− Zaleca się stosowanie źródeł zasilania wysokiej jakości (UPS). 

6.5.2.22 Ochrona przed korozją 
Wszystkie elementy instalacji będą zabezpieczone przed korozją przez: zastosowanie materiałów odpornych 
na korozję, ocynkowanie lub malowanie farbami antykorozyjnymi.  
6.5.2.1 Instalacje niskoprądowe 
6.5.2.1.1 System telewizji CCTV 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w 
sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, oraz „Wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich” należy 
zaprojektować oraz wykonać System Telewizji Dozorowej CCTV. 
Rejestrować należy cztery kategorie obrazu: 

− rejestracji obrazu I kategorii – należy przez to rozumieć rejestrację obrazu umożliwiającą określenie 
tych cech osób lub rzeczy, które pozostają w zainteresowaniu operatora w związku z 
zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu wykorzystania do ustalenia tożsamości osób lub 
przynależności rzeczy; 

− rejestracji obrazu II kategorii – należy przez to rozumieć rejestrację obrazu umożliwiającą 
dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu określenia cech grupowych osób lub 
rzeczy; 

− rejestracji obrazu III kategorii – należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację obrazu umożliwiającą 
wykrycie osób lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania operatorowi 
informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy; przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z całego miejsca 
dozorowanego przez kamery nie jest wymagana; 
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− rejestracji obrazu IV kategorii – należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację obrazu, a w obszarach, w 
których jest to wymagane - także dźwięku, pozwalającą operatorowi wykryć występujące zagrożenie 
w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania informacji o stanie bezpieczeństwa.” 

Kamery CCTV powinny obserwować następujące obszary wskazane w przepisach jako podlegającymi 
obowiązkowej rejestracji obrazu są: 

− kasy biletowe na terenie imprezy masowej - w przypadku imprezy odpłatnej; 
− bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej; 
− drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy 

masowej z wyłączeniem klatek schodowych; 
− parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej; 
− sektory dla uczestników imprezy masowej; 
− płyta boiska lub scena. 

Miejsca te znajdują się w polu widzenia co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz (z rejestracją 
obrazu III kategorii), a sektory i płyta co najmniej dwóch urządzeń rejestrujących obraz I, II i IV kategorii. 
Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji dźwięku są sektory dla uczestników imprezy masowej oraz 
płyta boiska lub scena. 
Wymagania odnośnie jakości rejestrowanego obrazu, dotyczące urządzeń rejestrujących obraz podczas 
imprezy masowej, wchodzące w skład systemu, powinny spełniać wymagania co najmniej: 
1) dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii – w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z 
częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i 
czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla każdej kamery; 
2) dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii – w zakresie rejestrowania obrazu z częstotliwością nie 
mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery. 
Rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej, można dokonywać przy użyciu przenośnych 
urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, 
przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli dla każdej kamery w przypadku gdy system nie zapewnia 
tych wymagań. 
W przypadku rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej podwyższonego ryzyka przenośne 
urządzenia rejestrujące stabilny obraz kolorowy, powinny spełniać wymaganie czasu migawki nie dłuższego 
niż 1/125 sekundy dla każdej kamery. 
Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm wynoszą 
odpowiednio: 

− przy rejestracji obrazu I kategorii - wysokość co najmniej 500 pikseli; 
− przy rejestracji obrazu II kategorii - wysokość co najmniej 250 pikseli; 
− przy rejestracji obrazu III kategorii - wysokość co najmniej 50 pikseli; 
− przy rejestracji obrazu IV kategorii - wysokość co najmniej 12 pikseli. 

Urządzenia rejestrujące dźwięk podczas imprezy masowej powinny umożliwić zrozumienie treści nagranych 
haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej. Parametry tych 
urządzeń powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4 000 
Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.” 
Należy zaprojektować i wykonać system w oparciu o otwarty system zarządzania rejestracją obrazu i 
dźwięku oparty o platformę wspierającą różnych dostawców kamer tak aby zaprojektować najlepsze 
rozwiązanie do utrzymania bezpieczeństwa na stadionie. 
System powinien składać się z następujących elementów: 

− Centralnego systemu rejestracji obrazu i dźwięku – Video Management System (VMS) 
− Platformy sprzętowej: serwery i macierze dla VMS 
− Infrastruktury sieciowej do transmisji sygnału wideo i audio typu LAN – okablowanie strukturalne i 

sprzęt aktywny – przełączniki LAN 
− Kamer IP 
− Systemu zasilania awaryjnego 
− Stacji operatorów do podglądu obrazu i dźwięku 
− Stacji dowodowej do przetwarzania materiału dowodowego 
− Stacji dla ochrony obiektu poza imprezą masową 

System okablowania powinien opierać się o jeden Główny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowanym w 
serwerowni systemu CCTV. System korzystał będzie z istniejącego okablowania wieloparowego oraz 
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konwerterów SHDSL/extenderów IP umożliwiających połączenie IP punkt-punkt między kamerami a GPD. 
Przełączniki LAN zapewnią łączność między kamerami, a serwerami i stacjami operatorskimi systemu. 
Oprogramowanie Video Management System (VMS) służyć będzie do sieciowej cyfrowej rejestracji wizji i 
dźwięku dla kamer IP instalowane na zwykłych komputerach PC. Jest rozwiązaniem umożliwiającym zapis 
strumieni wideo z kamer IP. Sieć rejestratorów tworzy zintegrowany system 
wideo ze zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym punkcie sieci LAN/WAN. Część serwerowa 
ma mieć za zadanie przechwytywanie, zapis i wyszukiwanie obrazu i innych monitorowanych danych z 
urządzeń w sieci IP. 
System zarządzający powinien spełniać następujące wymogi: 

− Obsługa do 64 kanałów IP na jeden serwer 
− Wspólny, intuicyjny interfejs Użytkownika VMS Client dla całego systemu 
− Łatwe zarządzanie kamerami IP z różnych rejestratorów z jednego miejsca za pomoc 

oprogramowania VMS Client 
− Obsługa kamery IP różnych producentów w jednym systemie 
− Dowolna skalowalność systemu (brak ograniczeń w rozbudowie systemu) 
− Jednoczesny zapis, podgląd i odtwarzanie 
− Parametry zapisu zgodne z parametrami kamer IP 
− Obsługa rozdzielczości megapikselowych kamer IP 
− Bezpośrednia obsługa kamer PTZ/IP 
− Funkcje zoomu cyfrowego z PTZ 
− Szybkie powtórki z ostatnich kilku sekund/minut 
− Wtórna detekcja ruchu - ułatwione wyszukiwanie żądanego fragmentu nagrania 
− Zarządzanie wykorzystywanym pasmem sieci 
− Obsługa wielu monitorów 
− Dowolna ilość stacji klienckich 
− Integracja z systemami BMS – Systemem Biletowym Identyfikacji Kibica 

6.5.2.1.1.1 Platforma sprzętowa dla aplikacji VMS 
Należy zagwarantować wydajne i niezawodne działanie oprogramowania zarządzającego VMS - zastosować 
serwery z nadmiarowymi elementami typu wiatraki i zasilacze. W celu zapewnienia przechowywanie 
wybranych materiałów (z imprez masowych) przez okres 30 dni, w ramach rozwiązania należy zastosować 
odpowiednia grupę RAID, która zapewni bezpieczne przechowywanie danych. 
6.5.2.1.1.2 Serwery 
Funkcjonalność serwerów wizyjnych 
Ze względu na wymóg przechowywania materiału archiwalnego do 30 dni po zakończeniu imprezy masowej 
należy zainstalować w serwerach wizyjnych odpowiedniej pojemności dyski, które będą pracowały w trybie 
umożliwiającym odzyskanie danych w razie awarii jednego z dysków przy wykorzystaniu danych i kodów 
korekcyjnych zapisanych na pozostałych ( RAID 5). 
Wymagania ogólne 
Dla zapewnienia sprawnego działania systemu zarządzania CCTV IP wymagana jest odpowiednia platforma 
serwerowa o następujących minimalnych parametrach. 
Parametry elektryczne 

− Pobór mocy 800 W 
− Napięcie wej. 100 - 240 V 
− Częstotliwość: 47 - 63 Hz 
− Emisja Ciepła 2988.0 kJ/h (2832.1 BTU/h) 

Parametry środowiskowe 
− Temperatura pracy 10 - 35°C 
− Wilgotność 10 - 85 % 

6.5.2.1.1.3 Stanowiska operatorskie 
System monitoringu powinien być wyposażony w stanowiska operatorskie (min. 3) oraz stanowisko 

przeglądu i obróbki materiału dowodowego (min. 1), umieszczone w pomieszczeniu centrum monitoringu 
oraz dodatkowe stanowisko operatorskie dla potrzeb pracowników ochrony.  

Każde stanowisko należy wyposażyć w min. 3 monitory. 
W celu uniknięcia rozpraszania uwagi operatorów monitory należy zainstalować na ścianie położonej 

naprzeciw szyby zapewniającej widok na murawę z centrum dowodzenia. Aby zapewnić jak największą 
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wygodę zarówno operatorów jak i pozostałych osób obserwujących obraz z kamer (policja, ochrona, 
kierownik bezpieczeństwa) największy monitor powinien być zainstalowany nad 2 mniejszymi 
rozmieszczonymi obok siebie. 

W celu zapewnienia wygodnej obsługi systemu w zależności od aktualnych potrzeb, należy 
skonfigurować 3 główne tryby pracy, podzielone dodatkowo na szczegółowe scenariusze: 

− Tryb imprezy masowej 
o Wejście uczestników 
o Impreza 
o Przerwa 
o Wyjście uczestników 

− Tryb imprezy okolicznościowej 
− Tryb ochrony całodobowej 
Każdy z trybów bądź scenariuszy należy zdefiniować poprzez przydzielenie poszczególnym stanowiskom 

wcześniej skonfigurowanych tzw. widoków, bądź sekwencji widoków. W widokach wyświetlane są obrazy z 
kilku kamer, należących do odpowiedniej grupy, jednocześnie. 

Stanowiska operatorskie powinny spełniać następujące funkcjonalności: 
− Operator nie powinien mieć możliwości ingerowania w logi systemowe. Nie dopuszcza się możliwości 

edycji logów lub ich usuwania. 
− System powinien mieć możliwość tworzenia ustawień i eksportu – gdzie definiowane są różne 

konfiguracje zapisu, takie jak zmiany jakości obrazu, klatek detekcji ruchu oraz inne 
− Możliwość zdefiniowania funkcji, które umożliwiają wykonanie akcji według zadanego zdarzenia np.: 

jeśli kamera zostanie obrócona to wyświetlony zostanie alarm, 
Oprogramowanie przeznaczone dla stacji monitoringu powinno mieć interfejs w języku polskim. 
Sterowanie kamerami obrotowymi zintegrowanymi winno odbywać się za pomocą odpowiednich 

pulpitów z dżojstikiem. Ilość tych pulpitów to jeden do każdej kamery umieszczonej nad trybunami, a 
kamery umieszczone w innych miejscach można grupować. Dotyczy to też ilości monitorów. Powinno ich być 
co najmniej tyle co pulpitów lub więcej. 

Dla wizualizacji należy zastosować monitory LCD profesjonalne przeznaczone do systemów CCTV o 
przekątnej minimum 23" i 42". Dokładniejsze ukazanie szczegółów umożliwia operatorowi trafniejszą ocenę 
sytuacji na trybunach i płycie stadionu oraz w jego otoczeniu. Jest to też niezbędne w celu identyfikacji osób. 

Należy zastosować co najmniej jeden monitor (dla podglądu ogólnego) o przekątnej 42". 
W pomieszczeniu monitoringu zainstalować drukarkę, bardzo dobrej jakości do natychmiastowego 

wydruku zdjęć interesujących policję zdarzeń i osób oraz materiały eksploatacyjne. 
Projekt systemu CCTV IP winien zakładać funkcjonowanie stanowisk operatorskich w tym: 
− stanowisk roboczych dedykowanych do pracy w trakcie trwania imprezy (w tym jedno stanowisko 

obróbki materiału dowodowego), 
− stanowisko dedykowane do pracy w trybie bieżącego dozoru obiektu poza czasem odbywania się 

imprez ( stanowisko ochrony) 
Każde stanowisko musi być wyposażone w komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem 

umożliwiającym dostęp do zasobów serwera wizyjnego, do którego podłączone będą 2 monitory o 
przekątnej ekranu 23”, 1 monitor o przekątnej ekranu 42’’ oraz kontroler funkcji PTZ jak również tradycyjna 
myszka i klawiatura PC. Stanowisko obróbki materiału dowodowego będzie dodatkowo wyposażone w 
laserową drukarkę kolorową. 
6.5.2.1.1.4 Monitorowanie terenu zewnętrznego: 

Teren zewnętrzny będzie monitorowany przez kamery stałopozycyjne oraz kamery obrotowe. W tym celu 
należy zaprojektować: 

− dla obszaru bramek wejściowych - kamery stałopozycyjne wysokiej rozdzielczości (1,3Mpix) 
kopułkowe w celu identyfikacji kibiców wchodzących na teren imprezy masowej – typ KK-E-1 

− teren zewnętrzny wokół stadionu i parking zewnętrzne - kamery obrotowe (tzw. Głowice Pan-Tilt-
Zoom) na słupach wokół stadionu lub dachu budynku – umożliwiające obserwację w III kategorii 
(kamery mają rozdzielczość HD oraz 28 x zoom optyczny), - typ KO-D-1 

Kamery zastosowane w terenie zewnętrznym powinny umożliwiać pracę w trudnych warunkach 
oświetleniowych. 
6.5.2.1.1.5 Monitorowanie trybun i płyty boiska 

Dla zapewnienia obrazu ciągłego kategorii IV należy zastosować kamery 3Mpix. 
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Dla płyty boiska kamery umieszczone pod dachem na środku trybuny – typ MR-C-1, a dla 
monitorowania trybun – kamery umieszczone od strony murawy typ KO-B-1 oraz kamera szybkoobrotowa 
oraz typ TR-C-1 – kamera stałopozycyjna. 

W celu zapewnienia obrazu kategorii I i II należy zastosować kamery obrotowe Full HD z 20 x 
zoomem optycznym dla rozdzielczości 1920x1080, które będą umieszczone na słupach wokół murawy. Dla 
obserwacji płyty boiska jak i trybun będzie to kamera 1,3 MPix w głowicy PTZ z obiektywem typu 
MotorZoom szt. 1 – typ MZ-A-1 

Kamery zastosowane do monitorowania trybun i płyty boiska powinny umożliwiać pracę w trudnych 
warunkach oświetleniowych oraz charakteryzować się szerokim zakresem dynamiki tak aby móc rejestrować 
incydenty typu odpalanie rac. 
6.5.2.1.1.6 Infrastruktura sieciowa LAN – transmisja sygnału video i audio 

Infrastrukturę sieciową LAN należy zaprojektować i wykonać jako strukturę gwiazdy. Wszystkie 
punkty kamerowe powinny zbiegać się w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym. Łączność między kamerami, a 
serwerami i stacjami roboczymi powinny zapewnić wysoko wydajne przełączniki sieciowe. 

W celu zapewnienia prawidłowego działania przesyłania obrazu z kamer do urządzeń rejestrujących 
należy dostarczyć przełączniki o parametrach nie gorszych niż w zestawionych tabelach. 
6.5.2.1.1.7 Przełączniki 
Wymagania minimalne: 

LP. Element/cecha Charakterystyka (wymagania minimalne)
   

1  
24x 1 GE + 4x 10/1000BASE-X SFP 
(Combo) 

  + 4x10/1000Base-X SFP + 2x 10 Gbit/s 
 Ilość portów (opcja) 
   

2 Wydajność • 176 Gbps switch fabric bandwidth 

  • 130,9 Mpps frame forwarding rate 

  • 9,216 Byte maximum packet size (Jumbo 
  Frame) 
   

3 Architektura Non –blocking 
   

4  Ipv4,  QoS,  DiffServ,  IEEE  802.1Q,  IEEE 
 Obsługiwane protokoły 802.1D, IEEE 802.1w, EAPS 
   

5 Obsługa VLAN 4096 
   
 
6.5.2.1.1.8 Zasilanie awaryjne 

Należy zapewnić zasilanie awaryjne systemu CCTV z sieci z podtrzymaniem napięcia i rezerwowym 
zasilaniem z agregatu prądotwórczego. Zasilacze UPS dla urządzeń i w lokalnych węzłach powinny zapewniać 
20 minut podtrzymania zasilania. Należy zapewnić ochronę przeciw przepięciową urządzeń systemu CCTV. 
6.5.2.1.1.9 Zasilanie i okablowanie 

Szafy dystrybucyjne oraz urządzenia w nich zlokalizowane należy zaprojektować i wykonać z 
wydzielonych obwodów 230VAC zabezpieczonych wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym i 
różnicowoprądowym. 
Do wszystkich kamer należy doprowadzić przewód YKY 3x1,5mm. 
Należy wykorzystać istniejące okablowanie sygnałowe wieloparowe. Poszczególne punkty kamerowe 
dołączane będą za pomocą modemów SHDSL lub tzw. extenderów IP 
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6.5.2.1.1.10 Nagłośnienie 
Stadion wyposażyć w dobrze słyszalny w każdej części stadionu system nagłaśniania służący spikerowi 

zawodów do przekazywania informacji dotyczących kwestii organizacyjnych i porządkowych związanych z 
meczem, niezależny od głównego zasilania. 

System nagłośnienia trybun ma spełniać dwa podstawowe zadania: 
− przekaz komentarza sportowego oraz muzyki towarzyszącej zawodom sportowym. 
− przekaz komunikatu alarmowego poprzez system DSO celem przeprowadzenia sprawnej akcji 

ewakuacyjnej  ze stadionu. 
W obiekcie należy zastosować system nagłośnienia trybun i stref wokół stadionu np. parking, bramy 

wejściowe. W części kubaturowej należy zainstalować system DSO. System nagłośnienia trybun i system 
DSO muszą być systemami odrębnymi, z możliwością zintegrowania systemu DSO z nagłośnieniem w sposób 
cyfrowy po medium światłowodowym.  

System nagłośnienia powinien uwzględniać wspomaganie słuchu dla osób z niepełnosprawnością 
słuchową. Sygnał audio dla słabosłyszących powinien pochodzić z systemu nagłośnienia w przypadku pętli 
zainstalowanych na trybunach (co najmniej na trybunie zachodniej) oraz z interkomów kasowych (lub 
mikrofonów) w przypadku pętli zainstalowanych w punktach obsługi indywidualnej (kasach, punktach 
informacyjnych - recepcjach). 
6.5.2.1.1.10.1 Wymagane parametry akustyczne 

System ma zapewnić na trybunach poziom dźwięku nie gorszy niż L=105dB (poziom tła 95dB plus 
zapas 10dB) z nierównomiernością rms nie gorszą niż 3dB. W symulacjach należy wykazać uzyskanie 
poziomu dźwięku bezpośredniego co najmniej 2dB więcej, czyli Lsym>107dB  

System ma zapewnić zrozumiałość mowy na trybunach wyrażoną parametrem STIPa nie gorszą niż 
0,5 (wynik podany jako wartość średnia pomniejszona o wartość odchylenia standardowego) z 
uwzględnieniem poziomu tła oraz maskowania dźwięku. 

System ma zapewnić nagłośnienie płyty boiska z poziomem dźwięku nie gorszym niż 95dB i 
nierównomiernością rms 6dB. W symulacjach należy wykazać poziom dźwięku bezpośredniego co najmniej 
2dB wyższy czyli Lsym>97dB.  

System ma zapewnić zrozumiałość mowy na boisku wyrażoną parametrem STIPa nie gorszą niż 0,45 
(wynik podany jako wartość średnia pomniejszona o wartość odchylenia standardowego) z uwzględnieniem 
poziomu tła oraz maskowania dźwięku. 
6.5.2.1.1.10.2 Wymagania funkcjonalne 

System winien być systemem sieciowym, na który składać się będą minimum dwie amplifikatornie 
oraz stanowisko komentatora sportowego. Punkty te mają być połączone otwartym protokołem sieciowych 
Dante lub równoważnym, z wykorzystaniem medium światłowodowego. W konfiguracji redundantnej 
podwójnej: pierścień oraz podwojone połączenie pomiędzy punktami.   

System elektroakustyczny będzie miał możliwość zdalnej kontroli, sterowania oraz detekcji błędów 
toru elektroakustycznego.  

System musi pracować w technice 100V lub nisko-impedancyjnej. Dobór przekrojów kabli powinien 
zapewnić maksymalne straty wynoszące nie więcej niż 10% wartości mocy.   

Wymagane jest, aby system posiadał możliwość, dla każdej linii głośnikowej nagłośnienia trybun, 
pełnej obróbki sygnału w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz obróbkę dynamiki, automatyczną regulację 
nagłośnienia w zależności od poziomu tła panującego na trybunach ze wskazanym progiem zadziałania.   
Dodatkowo automatyczną eliminację sprzężeń akustycznych dla każdego mikrofonu bezprzewodowego. 

System musi posiadać wejście priorytetowe z automatycznym wprowadzeniem sygnału z systemu 
DSO z dodatkowym potwierdzeniem sygnałem zwarte/rozwarte. Zastosowane urządzenia systemu 
nagłośnienia muszą współpracować z systemem DSO, w taki sposób, że z systemu ewakuacji będzie 
możliwość kierowania sygnałów na trybuny i boisko poprzez system nagłośnienia. Jednocześnie z systemu 
nagłośnienia powinna być możliwość kierowania sygnału dźwiękowego do stref objętych systemem DSO.  

System ma zapewniać monitoring następujących parametrów systemu w programie użytkowym na 
komputerze PC lub innym urządzeniu: 

− uszkodzenia urządzeń transmisji sygnału oraz wzmacniaczy mocy i zestawów głośnikowych, 
− pojawienia się sygnału audio w torze elektroakustycznym od wejścia matryc do wyjścia wzmacniaczy 
− temperatura pracy wzmacniaczy oraz informację o zadziałaniu któregokolwiek z zabezpieczeń, 
− stan linii głośnikowych: pomiar impedancji 
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System powinien posiadać możliwość stworzenia w odpowiednim programie na przenośnym 
urządzeniu interfejsu użytkownika pozwalającego na zdalną kontrolę systemu.  

Stanowisko komentatora sportowego/realizatora dźwięku należy wyposażyć w mikser foniczny 
cyfrowy min 24 kanały, 2 tory bezprzewodowych mikrofonów oraz odsłuchów bezprzewodowych 
pozwalające na prowadzenie imprezy w obszarze stadionu,  dwa odtwarzacze CD/SD, mikrofon komentatora 
na statywie stołowym typu radiowego oraz wszelkie inne urządzenia peryferyjne konieczne do komfortowej, 
profesjonalnej pracy komentatorskiej.  

Należy zastosować zestawy głośnikowe będące urządzeniami skonstruowanymi do stałych, 
zewnętrznych instalacji w obiektach sportowych, o budowie bez wykorzystania drewna. Zalecana ochrona na 
poziomie min. IP 55, np. wg. normy PN-EN 60529:2003. Sam głośnik i wnętrze obudowy powinno być 
odpowiednio chronione specjalnie przygotowaną osłoną czołową (grillem). Osprzęt, np. uchwyty, wieszaki 
itp., powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Wymaga się, aby głośniki miały potwierdzoną odporność 
na warunki atmosferyczne i działania takich czynników jak wilgotność powietrza, promieniowanie UV, wysoka 
i niska temperatura itp.  

Zastosowane urządzenia głośnikowe do nagłośnienia trybun stadionu muszą charakteryzować się 
użytecznym zakresem częstotliwości (-10dB) minimum 85Hz – 21KHz. Muszą to być szerokopasmowe 
urządzenia głośnikowe wykonane w konstrukcji tubowej zapewniające wysoką efektywność (celem 
minimalizacji zużycia energii), i oferować przy mocy ciągłej maksymalnie 600W, poziom ciśnienia dźwięku 
minimum 130dB.  
6.5.2.1.1.10.3 Wymagania funkcjonalne i użytkowe dla systemu DSO 

Minimalne wymagania dla systemu DSO: 
− prosta architektura, z 4 kanałową magistralą pozwalająca na przeprowadzenie sprawnej ewakuacji, 
− interface na komputer PC do zarządzania systemem z widokiem na rzut obiektu i podział na strefy, z 

możliwością kontroli podstawowych funkcji oraz statusem urządzeń, 
− zintegrowane zasilane bateryjne, 
− systemowy ruter bądź przekaźniki pozwalające na maksymalne wykorzystanie mocy wzmacniaczy 

tak aby pozostawić minimalną wartość niezagospodarowanej mocy.  
Wskazane, aby system został wyposażony w zintegrowany moduł procesora DSP posiadający co 

najmniej: 
− punktowy korektor parametryczny (parametry: poziom, dobroć Q, częstotliwość), 
− kompresor/limiter (paramtery: ratio, attack, realesse, próg zadziałania)  
− opóźnienie.  
Procesor DSP powinien zapewnić możliwość korekcji i obróbki sygnału dla sygnałów alarmowych DSO 

wysyłanych do zestawów głośnikowych umieszczonych na obiekcie. 
Wymagana jest wysoka jakość dźwięku: pasmo przenoszenia min 50 Hz–20 kHz, zakres dynamiki ze 
stosunkiem sygnał/szum wynoszącym > 100 dB  

Karty pamięci komunikatów powinny pozwalać na zapisanie 32 sygnałów ostrzegawczych, 
umożliwiając sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej i wszystkich scenariuszy pożarowych.    
System musi mieć hierarchiczną architekturę programowania i pozwalać zaprogramować wielopoziomową 
strukturę priorytetów.   

6.5.3 Instalacje teleinformatyczne 
6.5.3.1 Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 
teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania 
dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i 
wydajnościowych należy zapewnić: 

− Okablowanie miedziane, co najmniej kategorii 6A (klasy EA). 
− Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej. 
− Okablowanie światłowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3. 
Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 

Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić z 
oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. 

Należy użyć również szaf 19” tego samego systemu co pozostała część okablowania strukturalnego i 
oznaczonych tą samą nazwą lub logo. 
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6.5.3.1.1 Okablowanie poziome 
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych 

pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla 
instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika 
(nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m.  

Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania 
strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) 
wg IEEE 802.3at o mocy do 30W. 
6.5.3.1.2 Punkty przyłączeniowe użytkowników 

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2 
modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. 
Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od potrzeb, w 
formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu 
producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno 
logicznych (tzw. PEL). 

W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone, które będą zapewniać 
ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł 
keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w metalową 
sprężynkę zapewniającą właściwy docisk zamkniętej osłony i pełną ochronę złącza. Nie należy stosować 
modułów RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnętrznych elementów (adapterów) z osłonami 
przeciwkurczowymi, gdyż nie zapewniają one wystarczającej ochrony i ograniczają możliwość wpięcia wtyku 
RJ45 kabla przyłączeniowego. 

Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia 
(komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza 
RJ45. System okablowania musi zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników. 

Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, 
również w wersji STP, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu 
standardowej kapsułki ekranującej. 

Ułożenie modułu RJ45 w płycie czołowej gniazda przyłączeniowego pod kątem, aby wyprowadzenie 
wpiętego kabla przyłączeniowego RJ45 było skierowane ku dołowi. Ograniczy to odstawanie wpiętego wtyku 
RJ45 od płaszczyzny gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych przez przypadkowe 
uderzenie elementu przez użytkownika. 

Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg 
standardu PoEP (przesył mocy do 30W). 

Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej 
konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie 
połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB). 

W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w którym 
każda z par żył musi być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem zintegrowanym z główną częścią 
modułu RJ45. Nie należy stosować złączy z zewnętrznymi (nie zintegrowanymi z główną częścią modułu) 
elementami zaciskającymi żyły, gdyż nie zapewniają one tak dokładnego dopasowania do złącza, oraz często 
w czasie instalacji po wyjęciu z opakowania ulegają zagubieniu. 

Dopasowanie do płytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz kanałów 
elektroinstalacyjnych, poprzez możliwość wyprowadzenia kabla instalacyjnego z kapsułki ekranującej na 3 
sposoby, nie tylko centralnie do tyłu ale również pod kątem 90° na lewo lub na prawo. Kątowe 
wyprowadzenie zapewni brak uszkodzeń kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych promieni gięcia. 

Minimalizację przesłuchów międzyparowych w miejscu wprowadzania par skrętkowego kabla 
instalacyjnego do złącza, poprzez gwieździste rozprowadzenie par biegnących w kierunku złączy IDC. W 
efekcie zapewni to minimalną ilość błędów transmisyjnych. Nie należy stosować złączy, w których pary w 
czasie instalacji biegną równolegle w stosunku do siebie gdyż powoduje to podwyższone zakłócenia w 
postaci przesłuchów międzyparowych. 

Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub 
T568B. Należy zastosować schemat T568B. 

Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pochodzącymi z sieci zasilającej 230V 
oraz z sąsiednich łączy okablowania. Moduły RJ45 muszą posiadać pełne ekranowanie 360°, wykonane w 
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postaci pełnej metalowej klatki Faradaya. Metalowa kapsułka ekranująca musi zapewniać pełną szczelność 
ekranowania od dołu i góry złącza, po bokach i z tyłu oraz z przodu po wpięciu ekranowanego wtyku RJ45. 
Ponadto należy zachować kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie 
kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i doskonałą ochronę przed zakłóceniami. 

Dodatkowe złącze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podłączenia drutu drenażowego z 
kabla skrętkowego) celem podwyższenia skuteczności ekranowania kable. 
Skuteczność ekranowania w wersji STP, zdefiniowaną przez parametr nazywany tłumiennością sprzężenia nie 
mniejszą niż 75 dB. 

Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy 
stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe 
połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie 
oraz ilość sygnałów odbitych. Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych. 
Szeroki zakres temperatury pracy od – 20 °C do + 70 °C. 

Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd 
szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego. 

Moduły tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych 19” w punktach 
dystrybucyjnych. 
6.5.3.1.3 Panele rozdzielcze RJ45 19” 

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, 
które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt 
dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, 
z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. 
W projekcie należy zastosować panele RJ45 MK, które muszą zapewniać standardową szerokość 19”, 
wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone (dodatkowo system okablowania użyty w projekcie 
musi również zawierać analogiczne panele o wysokości 2U i pojemności 48 portów, w celu zakończenia 
większych ilości kabli instalacyjnych). 

Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych. 
Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami 
RJ45, bez konieczności przyklejania. Ułatwi to lokalizację porów w szafie 19” niezależnie czy panel znajduje 
się na górze czy na dole szafy i gdy do portów są wpięte kable krosowe zasłaniające część płaszczyzny 
panele. Etykiety opisowe należy umieszczać w specjalnych uchwytach, pozwalających w łatwy sposób na ich 
wymianę w dowolnym momencie. 

Ochronę złączy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy 
moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Osłona musi być wyposażona w 
sprężynkę zapewniającą właściwy docisk i pełną ochronę złącza. 
Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, 
telefon, drukarka, kamera IP itd.). Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. 
System okablowania musi zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników. 

Łatwość montażu w stelaży 19”. Należy zastosować panele szybkie w instalacji dzięki montażowi 
tylko na jedną śrubę M6 z każdej strony panela, umiejscowioną po środku danego U. Dodatkowo taka 
konstrukcja nie ogranicza dostępu do śrub montażowych (sąsiednich paneli) w porównaniu z sytuacją, gdy 
są one umiejscowione w narożnikach urządzenia. 
Panel rozdzielczy musi posiadać boczne osłony na śruby za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy. 
Dodatkowo osłony te muszą być dostępne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zależności od ich 
przeznaczenia. 

Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu i 
dokładne dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do panela. Nie należy stosować paneli wykonanych w 
technologii płyty drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdzonych jest do wspólnej płytki 
drukowanej. Takie rozwiązanie ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, ponieważ w przypadku 
konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 należy zdemontować i wymienić cały panel, narażając na 
przestój znaczącą część sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie modułowe pozwala na serwisowanie 
pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne. 

Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym 
rządzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku 
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rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, do których 
wpięte są kable krosowe. 

W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego 
przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem. 
W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6. 
6.5.3.1.4 Skrętkowe kable instalacyjne 

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie 
kabli skrętkowych Multimedia Connect 4-pary S/FTP kat.7 600 MHz, który przewyższa standardowe 
wymagania kat.6A i jest przetestowany w paśmie do 600 MHz. Kabel skrętkowy musi zapewniać: 
Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z 
przepływnością 10Gb/s. Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 7 (600MHz), który spełnia wszystkie 
aktualne norm okablowania  

Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg 
najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W). 
Podwójne ekranowanie typu SFTP, w postaci niezależnych ekranów na każdej ze skręconych par, 
wykonanych z foli aluminiowej oraz dodatkowego wspólnego ekranu dla całego kabla w postaci 
ocynkowanego oplotu miedzianego. 

W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej 
LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego 
ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. 
6.5.3.1.5 Dodatkowe parametry 

Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych C&C 19”, w których 
zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urządzenia aktywne. 

Do budowy głównego punktu dystrybucyjnego (oraz serwerowni), należy użyć szaf tego samego 
systemu co pozostała część okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo. Należy zastosować 
szafy serwerowe stojące MMC 19” 42U 800x1000 mm (szer. x gł.) o poniższych parametrach: 

− Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
− Trzy płaszczyzny montażowe 19” (z przodu, z tyłu i po środku). 
− Możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19”, przód – tył. 

Celem przeniesienia szafy nawet przez najwęższe drzwi pomieszczenia telekomunikacyjnego, szafa 
musi posiadać możliwość rozkręcenia elementów składowych szkieletu, a nie tylko zdjęcia osłon. 
Drzwi przednie z perforacją, z możliwością otwarcia 180° i montażu prawo lub lewostronnego. 

Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktowym ryglowaniem (blokada na górze 
drzwi, na dole i po środku), celem zapewnienia większego bezpieczeństwa. 

Przepusty kablowe, do wprowadzenia kabli, w dachu i podłodze. 
W przypadku lokalizacji zewnętrznej zaleca się dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie 

wentylacji na krawędziach dachu i pełną warstwą górną, nie zawierająca otworów wentylacyjnych. Taka 
konstrukcja zapewni ochronę przed kurzem oraz wodą, która może dostać się do pomieszczenia 
telekomunikacyjnego od gór, np. z instalacji wody lodowej systemu klimatyzacji. 

Nośność, co najmniej 600kg 
Do budowy pośrednich punktów dystrybucyjnych, należy użyć szaf tego samego systemu co 

pozostała część okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo. Należy użyć szaf stojących MMC 
19” 42U 800x800 mm (szer. x gł.) o poniższych parametrach: 
Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 

− Dwie płaszczyzny montażowe 19”(z przodu i z tyłu). 
− Możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19”, przód – tył. 

Celem przeniesienia szafy nawet przez najwęższe drzwi pomieszczenia telekomunikacyjnego szafa 
musi posiadać możliwość rozkręcenia elementów składowych szkieletu, a nie tylko zdjęcia osłon. 

Drzwi przednie z metalową ramą usztywniającą i wklejoną szybą ze szkła hartowanego, z 
możliwością otwarcia 180° i montażu prawo lub lewostronnego, zamocowane na trzech 
zawiasach. W celu łatwej analizy stanu urządzeń w szafie, bez konieczności otwierania drzwi, szyba musi być 
wykonana z w pełni przezroczystego szkła (nie przyciemnianego). 

Drzwi zamocowane, na co najmniej 4 zawiasach, celem powęszenia ich sztywności. 
Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktowym ryglowaniem (blokada na górze 

drzwi, na dole i po środku), celem zapewnienia większego bezpieczeństwa. 
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4 przepusty kablowe do wprowadzenia kabli (2 na ścianie tylnej u góry i na dole, 1 w podłodze, 1 w dachu). 
W przypadku lokalizacji zewnętrznej zaleca się dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie 

wentylacji na krawędziach dachu i pełną warstwą górną, nie zawierająca otworów wentylacyjnych. Taka 
konstrukcja zapewni odporność na kurz i wodę, która może dostać się do pomieszczenia 
telekomunikacyjnego od gór, np. z instalacji wody lodowej systemu klimatyzacji. Nośność, co najmniej 400kg 
6.5.3.1.6 Okablowanie szkieletowe 

Rolą okablowania szkieletowego jest zapewnienie połączeń pomiędzy głównym a pośrednimi 
punktami dystrybucyjnymi. Ta część okablowania strukturalnego jest bardzo ważna z punktu widzenia 
wydajności i niezawodności systemu, ponieważ zapewnia wymianę danych pomiędzy węzłowymi punktami 
sieci oraz agregację ruchu danych od wielu użytkowników sieci w tym samym czasie. Dlatego okablowanie 
szkieletowe należy wykonać z odpowiednim zapasem parametrów transmisyjnych oraz zapasem ilości łączy, 
w celu uniknięcia nadmiernych obciążeń (wąskich gardeł) w systemie. Dlatego okablowanie szkieletowe 
należy wykonać przy użyciu kabla światłowodowego OM3. 
6.5.3.1.7 Kable instalacyjne światłowodowe 
W połączeniach szkieletowych, pomiędzy głównym a pośrednimi punktami dystrybucyjnymi, należy 
zastosować kable światłowodowe spełniające poniższe wymagania: 

− Pojemność 12 włókien 
− Włókna wielomodowe MM OM3 50/125µm o parametrach: 
− Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z możliwością układania wewnątrz budynku i na 

zewnątrz budynku(w rurach osłonowych). 
− Wzmocniona konstrukcja w postaci luźnej centralnej tuby, wypełnionej żelem chroniącym przed 

wilgocią oraz zmniejszającym tarcie pomiędzy włóknami w czasie układania. 
− Konstrukcja kabla musi zawierać wzmocnienie w postaci włókien szklanych, które dodatkowo muszą 

zapewniać ochronę antygryzoniową. 
W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej 

LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego 
ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. 

W miejsce postojowe dla wozów tramsmisyjnych należy przewidzieć doprowadzenie dedykowanego 
przyłącza światłowodowego (łącze symetryczne) o prędkości 50/50 Mbps. Łącze nie może być współdzielone 
z żadnym innym podmiotem. 
6.5.3.2 System sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców 

System sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców będzie umożliwiał zakup biletu wstępu na 
imprezę w kasach stadionu, wyniesionych punktach obsługi klienta lub za pomocą Internetu z dowolnego 
miejsca w Polsce zgodnie z wymaganiami ustawy o imprezach masowych. Dostarczony system należy 
zintegrować zgodnie z wymogami przepisów oraz wytycznymi Zamawiającego oraz Użytkownika. System 
musi umożliwiać także sprzedaż spersonalizowanych biletów poprzez zewnętrzne sieci sprzedaży biletów, w 
oparciu o jedną bazę danych. Współpraca z zewnętrznymi systemami sprzedaży będzie przebiegać on-linowo 
poprzez udostępnione i udokumentowane API udostępniające informację o wszystkich wolnych miejscach, 
kibicach, cenach, zniżkach i uprawnieniach. 

Dokument wstępu umożliwi przekroczenie określonej bramki wejściowej na teren obiektu i zajęcie 
miejsca w określonym sektorze, rzędzie, miejscu. 

Kołowroty wejściowe wyposażone w zintegrowane czytniki kodów kreskowych 1D, 2D; kart 
zbliżeniowych w standardzie bezdotykowym oraz czcionek OCR, mają porównywać dane zawarte na 
wejściówce z danymi zawartymi w serwerze (bazie danych) i umożliwią wejście na trybuny. Wszelkie 
nieprawidłowości w odczycie danych spowodują zablokowanie wejścia, odesłanie Klienta do kasy 
reklamacyjnej celem wyjaśnienia przyczyn nieprawidłowości. Po sprawdzeniu danych zawartych na bilecie z 
danymi zapisanymi w pamięci serwera obsługa kasy podejmie decyzję o wpuszczeniu Klienta poprzez 
wydanie biletu zastępczego lub nie wpuszczeniu kibica na obiekt. System nie wpuści na obiekt kibica z 
zakazem stadionowym lub klubowym, kibica posługującego się fałszywym biletem oraz biletem, który już raz 
został użyty. System dystrybucji biletów ma umożliwić zakup Kart Kibica, biletów pojedynczych, karnetowych 
i innych wyspecyfikowanych poprzez moduł administracyjny oprogramowania, w dowolnym czasie, na 
dowolną imprezę zdefiniowaną w kalendarzu imprez oraz przeglądanie bazy danych kibiców. System 
identyfikacji kibica umożliwi pełną identyfikację kibica na etapie sprzedaży biletu oraz na etapie kontroli 
biletu, a także w dowolnym momencie trwania imprezy masowej. Szczegółowy proces identyfikacji kibica na 
poszczególnych etapach został opisany w osobnym akapicie. 
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System będzie umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom oprogramowania poprzez 
ograniczanie dostępności do jego zasobów i funkcji. 

Oprogramowanie zapewni szczelność systemu przed wtargnięciem do bazy danych przez osoby 
nieupoważnione. Ponadto oprogramowanie systemu umożliwi przechowywanie wszystkich informacji w bazie 
danych. Będzie zbierać dane o sprzedaży, tak w kasach, jak i przez Internet, umożliwiać tworzenie raportów i 
sprawozdań z funkcjonowania obiektu, z poszczególnych kas, sprawdzać i raportować poprawność 
funkcjonowania poszczególnych czytników kołowrotów. Wszystkie wydarzenia, jak rezerwacja, zakup biletu, 
wejście i wyjście z obiektu, będą opatrzone opisem w postaci numeru użytkownika, odpowiednimi godzinami 
i datami. Dane te będą mieć możliwość wydruku celem wyjaśniania nieporozumień i raportowania. 

W systemie będzie istnieć możliwość wyłączenia systemu komputerowego – serwerów (w całości lub 
częściowo) w trakcie wpuszczania osób na obiekt bez zatrzymywania ruchu osobowego przez kołowroty i bez 
utraty informacji (bardzo ważne, gdyż chwilowe wstrzymanie pracy w kasach nie pociągnie za sobą żadnych 
szczególnych następstw, natomiast bardzo problematyczne lub nawet niemożliwe jest zatrzymanie ruchu 
osobowego na obiekcie). Zaproponowane rozwiązanie techniczne umożliwi dalsze wpuszczanie osób na 
obiekt bez zatrzymana pracy kołowrotów i utraty informacji. Z przyczyn eksploatacyjnych i serwisowych taka 
funkcjonalność systemu jest niezbędna. 
6.5.3.2.1 Wymagania systemowe 

System ma pracować w oparciu o 3 serwery: 
Serwer aplikacji kasjerskiej - będzie udostępniał aplikacje dla kasjerów i pośredników w 

wyniesionych punktach obsługi klienta, będzie umożliwiał obsługę procesu rezerwacji i sprzedaży biletów, 
karnetów i kart kibica oraz rejestrację kibiców i budowanie bazy danych kibiców.. 

Serwer sklepu www – będzie umożliwiał gromadzenie i budowanie bazy danych kibiców, 
kontrolowanie i uzupełnianie informacji w bazie internetowej (wystawianie imprez do sprzedaży w portalu 
www), obsługę procesu rezerwacji i sprzedaży biletów przez Internet (wstępna rezerwacja miejsc dla 
klientów internetowych, zwalnianie biletów bez potwierdzenia wpłaty, zakup biletu z płatnością definiowaną, 
itp.). 

Serwer bazodanowy i kontroli – będzie przechowywał całość informacji o bazie danych kibiców, 
zakazach stadionowych i klubowych, imprezach, cennikach, widowni, udostępniał informacje z bazy dla 
serwera sklepu www i serwera aplikacji, serwer będzie umożliwiał tworzenie kopii zapasowych bazy danych, 
replikację danych, cykliczne archiwizowanie danych, będzie przechowywał informację o bazie danych kibiców 
uprawnionych do wejścia, zakazach stadionowych i klubowych, umożliwiał komunikację ze sterownikami 
grupowymi i sprawdzarkami biletów, trwale wiązał wizerunek kibica w momencie czytania biletu z numerem 
jego biletu i danymi osobowymi. Serwer będzie na bieżąco odczytywał poziom zapełnienia obiektu, 
przechowywał informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozpoznawanych przez kołowroty biletach, 
ułatwiał rozpatrywanie reklamacji. 

Serwery zainstalowane będą w szafie rackowej 19" w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym (GPD). 
Z powodów bezpieczeństwa serwer bazodanowy będzie odseparowany od części portalowej (Internet). 
Dostęp do zasobów serwera będzie możliwy jedynie z poziomu sieci lokalnej, oczywiście z zachowaniem 
niezbędnych restrykcji związanych z dostępem do informacji o charakterze strategicznym. 
6.5.3.2.2 System dystrybucji biletów i budowania bazy kibiców 

System dystrybucji biletów ma być zbudowany w oparciu o serwery zarządzające, umożliwiające 
kupno biletów wstępu oraz Kart Kibica w kasach na stadionie, punktach obsługi klienta poza stadionem lub 
za pomocą Internetu z dowolnego miejsca w Polsce. 

Aplikacja sklepu Internetowego posadowiona na wyżej wymienionym serwerze będzie zawierać dane 
tylko i wyłącznie obiektów i imprez Zamawiającego. Powinna zostać wykonana zindywidualizowana szata 
graficzna dla sklepu internetowego na podstawie materiałów graficznych dostarczonych przez 
Zamawiającego lub Użytkownika Systemu. 

System będzie pracować w oparciu o jedną bazę danych, gwarantować sprzedaż w czasie 
rzeczywistym, z jednoczesnym dostępem do wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawców i 
użytkowników sklepu internetowego. 
6.5.3.2.2.1 Opis funkcjonalny systemu dystrybucji 

System dystrybucji biletów powinien umożliwiać: 
− obsługę punktów kasowych, sklepu WWW oraz zewnętrznych sieci sprzedaży, 
− sprzedaż biletów wg różnych scenariuszy dostosowanych do rodzaju imprez masowych i 

odpowiedniej aranżacji trybun i widowni. (odpowiednie do aranżacji rozplanowanie widowni z 
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podziałem na sektory i numeracją poszczególnych miejsc w zależności od charakteru imprezy 
powinno zostać udostępnione w postaci plików wsadowych (graficznych) dostawcy systemu 
biletowego przez administratora obiektu), 

− definiowanie innego rozkładu trybun, sektorów i miejsc w sektorach dla każdej imprezy oddzielnie, 
− tworzenie sektorów wirtualnych, 

 
− definiowanie kluczy wejścia dla każdego sektora, (który sektor jest uprawniony do wejścia przez 

dane kołowroty), przy czym musi być możliwość wpuszczenia połowy sektora przez jedno wejście a 
połowy przez inne, 

− blokowanie stałe lub czasowe poszczególnych miejsc na daną imprezę i dla poszczególnych 
sprzedawców,` 

− utworzenie wersji językowej sklepu WWW, 
− autoryzację użytkownika w systemie (kasjera, kibica kupującego w sklepie WWW, sprzedawcy w 

punkcie sprzedaży poza obiektem, itp.) za pomocą identyfikatora i hasła. W odniesieniu do kibiców 
niezbędna jest możliwość identyfikowania kibiców z imienia, nazwiska, numeru PESEL i numeru 
identyfikacyjnego (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych), 

− gromadzenie danych wymaganych przez ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych: imienia, 
nazwiska, numeru PESEL, numeru identyfikacyjnego, wizerunku kibica oraz pozostałych danych 
nieobowiązkowych w zależności od potrzeb użytkownika, 

− gromadzenie danych kibiców za pomocą witryny WWW do samo rejestracji – z późniejszą 
weryfikacją tożsamości w kasie, 

− blokowanie okienek z obowiązkowymi danymi osobowymi na witrynie www po weryfikacji 
tożsamości w punkcie obsługi klienta, 

− osobne definiowanie pól widocznych i obowiązkowych niezbędnych do: założenia profilu w punkcie 
kasowym, założenia profilu przez www, zakupu biletu lub karnetu na daną imprezę w punktach 
kasowych, zakupu biletu lub karnetu na daną imprezę przez www, wyrobienia karty kibica, 

− szybkie i bezbłędne wprowadzanie danych oraz weryfikacja tożsamości kibica za pomocą czytników 
OCR, 

− wyszukiwanie już zarejestrowanych kibiców za pomocą czytnika OCR, zbliżeniowego, bezdotykowego 
czytnika kart, imienia, nazwiska lub numeru PESEL, 

− elektroniczne przyjmowanie wniosków o wyrobienie karty kibica wraz z możliwością ich opłacenia 
zarówno przez witrynę www, jak i w punktach obsługi klienta, 

− zarządzanie bazą kart kibica i wnioskami o wyrobienie Kart Kibica – generowanie raportów, 
drukowanie kart z systemu, blokowanie kart skradzionych lub zagubionych, wydawanie duplikatów. 

− ustawienie ważności Karty Kibica na określoną ilość dni lub do konkretnej daty, 
− sprzedaż biletów z kodem kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID w standardzie bezdotykowego 

czytnika kart, lub biletów elektronicznych – których nośnikiem jest czcionka OCR na dowodzie 
osobistym, 

− jednoczesną sprzedaż różnych form biletów – papierowych, kart plastikowych, print@home, biletów 
elektronicznych, których nośnikiem są dowody osobiste, 

− obsługę biletów jednorazowych i wielokrotnych, 
− sprzedaż biletów anonimowych i spersonalizowanych wraz z wizerunkiem kibica, 
− tworzenie klientów firmowych, 
− sprzedaż biletów rodzinnych w punktach kasowych (pakietowych w promocyjnej cenie np. 2+1, 2+2, 

2+3 – w zależności od liczy dzieci i dorosłych w bilecie pakietowym), 
− sprzedaż biletów z przypisanym opiekunem do osoby niepełnoletniej (system będzie umożliwiać 

zdefiniowanie, dla jakiej grupy osób – w jakim wieku będzie wymagane przypisanie opiekuna wraz z 
rozgraniczeniem czy opiekun też musi zakupić bilet czy tylko będzie przypisany do osoby nieletniej w 
procesie zakupu danego biletu). 

− sprzedaż w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostępem do wszystkich wolnych miejsc przez 
wszystkich sprzedawców, 

− sprzedaż biletów na dowolną ilość imprez masowych jednocześnie, 
− definiowanie ilości biletów do rezerwacji/sprzedaży dla 1 użytkownika w jednej transakcji oraz 

sumarycznie dla 1 imprezy, 
− weryfikację zakazów klubowych na etapie sprzedaży biletu, 
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− pełną identyfikację kibica na etapie sprzedaży biletu, 
− sporządzanie raportów sprzedaży dziennych i okresowych, pojedynczego kasjera, oddziału, kanału 

dystrybucji, 
− bieżącą prezentację zapełnienia obiektu, poszczególnych trybun i sektorów, 
− wizualizację trybun, tak na stanowiskach kasowych, jak również w sklepie www, 
− wybór miejsca siedzącego na obiekcie z uwzględnieniem sektora, rzędu i miejsca, 
− definiowanie atrakcyjności miejsc w sektorze oraz atrakcyjności sektorów w celu automatycznego 

wskazywania miejsca dla kibica przez komputer zarówno w aplikacji kasjerskiej jak i sklepie www, 
− opcjonalnie „sprzedaż szybką” w kasach obiektu, gdzie komputer wybiera automatycznie miejsce, 
− zakup pojedynczego biletu, jak również biletów karnetowych, VIP-owskich, specjalnych i innych 

zdefiniowanych przez administratora, 
− prostą modyfikację cenników biletów zarówno co do wartości poszczególnych kategorii cenowych, 

jak również, co do liczby tych kategorii w zależności np. od trybuny, sektora, miejsca, przysługującej 
zniżki. Będzie istnieć możliwość różnicowania cenników w zależności od kanału dystrybucji np. inny 
cennik w kasie biletowej, a inny w sklepie internetowym, 

− definiowanie opcji oraz ceny dostawy biletu/karnetu/karty kibica (odbiór osobisty, wysyłka pocztą, 
wysyłka kurierem), 

− definiowanie opłat manipulacyjnych za zakup biletu przez www, 
− obsługę „profilowanych” klientów z tzw. własnym zestawem cen, rabatów, 
− konfigurowanie kalendarza imprez (jednoczesną sprzedaż biletów na wiele imprez, w tym również 

karnetów), 
− tworzenie harmonogramów sprzedaży karnetów w podziale na zdefiniowane okresy: (prolongaty dla 

osób posiadających karnet w poprzedniej rundzie na to samo miejsce, prolongaty dla osób 
posiadających karnet w poprzedniej rundzie z przesiadkami na inne miejsce, sprzedaż otwarta dla 
wszystkich) 

− rezerwację miejsc z określoną godziną automatycznego wygaśnięcia rezerwacji, jeżeli do tego 
rezerwacje nie zostaną opłacone i ponowną sprzedaż zwolnionego miejsca, czas wygaśnięcia 
rezerwacji będzie definiowany w ilości dni lub do wyznaczonej daty. 

− zakup i wydruk w domu biletu przez kibica, zaopatrzonego w kod kreskowy i numer weryfikacyjny, 
− doładowanie biletu przez Internet na kartę zbliżeniową (kartę kibica), 
− stosowanie różnych form płatności, 
− wymuszanie autoryzacji wybranych operacji dla zdefiniowanych kasjerów przez inną osobę poprzez 

wpisanie kodu autoryzacji (np. autoryzacja storna, ponownego wydruku, zwrotu biletu) 
− generowanie raportów z każdej operacji sprzedaży, 
− wystawianie faktur z systemu, 
− obsługę drukarek fiskalnych, 
− tworzenie raportów: dzienne zamknięcie kasjera, dzienne zamknięcie firmy, 
− autozamykanie raportów kasjerskich o zdefiniowanej godzinie, w przypadku nie wykonania raportu 

przez kasjera, 
− tworzenie dowolnych raportów i statystyk – zgodnie z potrzebami użytkownika z dowolnych danych 

dostępnych w systemie, 
− generowanie raportów kibiców z danymi osobowymi i wizerunkiem z danej imprezy w rozbiciu na 

poszczególne sektory, 
− zarządzanie bazą danych kibiców, 

System dystrybucji winien nie mieć ograniczeń, co do ilości licencji – punktów sprzedaży, dotyczy to 
zarówno kas na terenie obiektu jak i pośredników w wyniesionych punktach obsługi klienta. Powinien być 
dostarczony wraz z licencją wielostanowiskową. 
6.5.3.2.2.2 Rodzaje, forma graficzna i wygląd biletu wstępu 

Na stadionie przewiduje się stosowanie następujących rodzajów biletów wejściowych: 
− Biletów elektronicznych – których nośnikiem jest dowód osobisty, 
− Biletów papierowych lub plastikowych z kodem kreskowym 1D lub 2D, 
− Biletów papierowych do samodzielnego wydruku w domu (jako rezerwacja uprawniająca do odbioru 

biletu wstępu w kasach lub jako właściwy bilet wstępu) 
− Biletów papierowych lub plastikowych z chipem bezstykowym RFID, w standardzie bezdotykowego 

czytnika kart, 
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Kod kreskowy na bilecie jest to unikatowy numer identyfikujący dokonaną transakcję (kupujący, data 
sprzedaży, dane sprzedaży, itp.) w bazie danych serwera. 

Karta transponderowa przeznaczona będzie dla stałych klientów obiektu, a jej unikalny kod, nadawany w 
fazie produkcji, pozwoli na zidentyfikowanie klienta i odczyt odpowiednich informacji z bazy danych systemu. 

Powinna być możliwość stosowania dwóch formatów dokumentów generowanych przez system: 
− właściwy bilet wejściowy opatrzony odpowiednim kodem kreskowym lub zawierający chip RFID lub 

czcionkę OCR (na dowodzie osobistym) umożliwiający bezpośrednie otwarcie kołowrotu wejściowego 
na obiekt. W tym przypadku nie będzie konieczna wizyta klienta w kasie obiektu i może on być 
bezpośrednio skierowany do bram wejściowych. 

− rezerwacja wyposażona w identyfikator pozwalający na automatyczne wydanie właściwego biletu w 
kasie obiektu po zweryfikowaniu tożsamości osoby wchodzącej. 

Końcowa forma graficzna i wzór biletu oraz wymagane do umieszczenia na nim dane o imprezie i 
kupującym podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez administratora systemu – jednakże w przypadku 
imprez masowych podwyższonego ryzyka oraz meczy piłkarskich muszą odpowiadać aktualnym zapisom 
ustawy o imprezach masowych oraz wytycznym PZPN i Ekstraklasa S.A. 
6.5.3.3 Stanowiska kasowe 

Należy wyposażyć 4 w pełni funkcjonalne stanowiska kasowe.  
Stanowiska kasowe będą umożliwiać: sprzedaż biletów jednorazowych i karnetów, zbieranie danych 

osobowych kibiców i weryfikowanie tożsamości, pobieranie wizerunku kibica do systemu, przyjmowanie 
elektronicznych wniosków o Kartę Kibica, wraz z płatnościami i wydawanie, automatyczną wymianę 
Voucherów na bilety wstępu, drukowanie biletów wstępu z rezerwacji internetowych, fiskalizację transakcji, 
anulowanie biletów, drukowanie faktur, udostępnianie informacji o obiekcie, imprezach, kalendarzu imprez, 
rozpatrywanie reklamacji z nieudanego wejścia kibica na obiekt. 

Stanowiska kasowe powinny składać się z: 
− komputera z systemem operacyjnym, monitorem 17" i UPS-em, 
− ręczny skaner kodu kreskowego 1D, 2D i czcionek OCR, 
− stołowy czytnik/programator kart transponderowych, 
− drukarkę do biletów - wydruk termiczny i termotransferowy, 
− drukarkę fiskalną z kopią elektroniczną, 
− kamerę internetową z uchwytem mocującym 
Jedno stanowisko kasowe powinno zostać dodatkowo wyposażone w drukarkę sublimacyjną do kart 

plastikowych, umożliwiając drukowanie Kart Kibica, karnetów i wejściówek technicznych. 
6.5.3.4 System kontroli biletów i identyfikacji kibiców 

System kontroli biletów musi umożliwiać: 
− weryfikację aktualnych zakazów stadionowych i klubowych na etapie kontroli biletów, 
− identyfikację kibiców przy wejściu na obiekt oraz w dowolnym momencie podczas trwania imprezy, 
− monitorowanie liczby osób będących na imprezie (w systemie on-line) oraz stopnia zapełnienia 

poszczególnych trybun, 
− bieżącą prezentację zapełnienia obiektu w rozbiciu na poszczególne sektory, poszczególne wejścia 

oraz wszystkie wejścia razem, 
− określenie dostępu do wyznaczonych sektorów obiektu dla zdefiniowanych posiadaczy biletów, 
− zapisanie w pamięci serwera daty i godziny otwarcia bramki wejściowej dla określonego biletu, 
− pełną dokumentację ruchu osobowego na obiekcie (z datą i czasem wejścia i wyjścia klienta), 
− weryfikację poprawności biletu w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda, 
− eliminowanie ponownego użycia biletu oraz biletu nienależącego do puli danej imprezy, 
− skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wejść i wyjść (wybrane grupy biletów do 

wybranych grup kołowrotów) oraz całkowite blokowanie przejść przez kołowroty (lub dla wybranych 
grup biletów), 

− obsługę chwilowych wyjść z sektorów, 
− chwilowe wyłączenie systemu kołowrotów bez wstrzymywania sprzedaży biletów, 
− obsługę reklamacji z nieudanych wejść na obiekt w punktach kasowych. 

6.5.3.4.1 Budowa systemu kontroli 
Należy przewidzieć zestawy kołowrotów wysokich podwójnych oraz wysokich pojedynczych ze stali 

ocynkowanej z rotorem ze stali nierdzewnej. Do każdego fundamentu należy wykonać stosowny fundament. 
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Na każdym kołowrocie wysokim podwójnym będą zainstalowane po 2 czytniki wejściowe, na każdym 
kołowrocie pojedynczym po 1 czytniku. 

W torze wejściowym każdego kołowrotu zostanie zabudowana sprawdzarka do kontroli biletów, 
obsługująca różne formy biletów: papierowe i plastikowe z kodem kreskowym 1D i 2D, papierowe i 
plastikowe z chipem RFID, bilety print@home, dowody osobiste na podstawie czcionki OCR, jako nośnik 
biletu elektronicznego. 

Sprawdzarki będą miały zadanie weryfikować poprawność biletu, rozpoznawać bilety zniżkowe oraz 
sterować kołowrotem i odbierać sygnał zwrotny z kołowrotu umożliwiający zaliczenie biletu na podstawie 
faktycznego przejścia kibica. Sprawdzarki będą rozpoznawać i sygnalizować bilety zniżkowe, w tym również 
bilety osób poniżej 13 roku życia, aby wypełnić zapisów ustawy o BIM w zakresie sposobu obsługi osób 
małoletnich poniżej 13 roku życia. 

System kontroli biletów winien składać się z serwera kontroli, sterowników grupowych i sprawdzarek 
biletowych. System kontroli biletów musi posiadać dwustopniowe zabezpieczenie na wypadek awarii. Awaria 
głównego serwera kontroli biletów musi spowodować, że sterowniki grupowe z oprogramowaniem do 
kontroli biletów przejmą funkcję serwera dla danej grupy sprawdzarek. 

System kontroli musi umożliwiać pracę w dwóch trybach - importowania bazy biletów z dowolnego 
systemu dystrybucji przed imprezą lub współpracę on-line ze stadionowym systemem dystrybucji. W trybie 
on-line czas rozpropagowania informacji o bilecie z systemu dystrybucji do systemu kontroli będzie wynosić 
maksymalnie 25 sekund od momentu zakupu biletu (wydruku) do momentu przyłożenia biletu do 
sprawdzarki biletowej. 
6.5.3.4.1.1 Sprawdzarki biletowe 

Należy przewidzieć sprawdzarki biletowe do odczytu kodów kreskowych 1D, 2D, chipów RFID i 
czcionki OCR z dowodów osobistych. Wszystkie sprawdzarki biletowe będą wyposażone w sygnalizację 
świetlną i dźwiękową, wyświetlacz tekstowy LCD 2x16 znaków oraz kolorowy piktogram graficzny o średnicy 
8 cm. 

Wszystkie sprawdzarki połączone będą z serwerem kontroli biletów poprzez sterowniki grupowe z 
oprogramowaniem do kontroli biletów. 

Sprawdzarki będą rozpoznawać bilety zniżkowe, w tym bilety osób poniżej 13-go roku życia oraz 
sterować kołowrotem i odbierać sygnał zwrotny z kołowrotu lub bramki umożliwiając zaliczenie biletu na 
podstawie faktycznego przejścia kibica. Sprawdzarki będą przystosowane do pracy całorocznej na wolnym 
powietrzu (zakres temperatur pracy od -25°C do +50°C. Będą również odporne na akty wandalizmu 
(metalowa, wytrzymała obudowa). 
6.5.3.4.1.2 Organizacja wejścia i identyfikacja kibiców 

Posiadacz konkretnej wejściówki, karty Kibica lub karty VIP tylko raz w ciągu całej imprezy będzie 
mógł przekroczyć kołowrót wejściowy. Próba kolejnego wejścia do obiektu z wejściówką o tym samym 
numerze będzie zarejestrowana jako próba nieuprawnionego wejścia, zasygnalizowana odpowiednimi 
komunikatami świetlnymi i tekstowymi na piktogramie i wyświetlaczu LCD sprawdzarki biletowej dla kibica. 
6.5.3.4.1.3 Identyfikacja kibiców 

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych w przypadku meczów piłkarskich i imprez 
masowych podwyższonego ryzyka niezbędna jest identyfikacja kibiców zarówno na etapie sprzedaży biletów, 
przy wejściu na obiekt, jak i w dowolnym miejscu na obiekcie podczas trwania imprezy masowej. 

Identyfikacja na etapie sprzedaży biletów lub wyrabiania karty kibica będzie polegała na weryfikacji 
tożsamości kibica na podstawie dokumentu tożsamości, wprowadzenia jego danych do systemu (minimalny 
zakres danych to imię, nazwisko, PESEL) oraz pobrania wizerunku kibica. W przypadku zakupu biletu przez 
stronę www konieczna będzie po założeniu swojego profilu przez kibica – weryfikacja tożsamości w kasie lub 
punkcie obsługi klienta – po której nastąpi zablokowanie profilu www i kibic nie będzie mógł samodzielnie 
zmienić swoich obowiązkowych danych osobowych. W swoim profilu na stronie www będzie mógł zmieniać 
jedynie swoje dane nieobowiązkowe. 

System CCTV, za pomocą kamer w sposób ciągły będzie monitorować proces wejścia kibiców na 
obiekt. Na jeden tor wejściowy powinna przypadać jedna kamera. Możliwe jest obserwowanie 2 torów 
wejściowych przez 1 kamerę. Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie sprzężone z systemem CCTV 
w taki sposób, że umożliwi w ciągu max. 1 sek. automatyczne wyszukanie zdarzenia (momentu wejścia 
danego kibica na obiekt – stopklatka z możliwością uruchomienia dalszych lub wcześniejszych sekwencji 
wideo i zatrzymania materiału wideo na dowolnej klatce, gdzie operator wybierze najlepszy obraz) w kasie 
reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego, karty RFID lub dowodu osobistego w 
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postaci listy zanotowanych zdarzeń z systemu kontroli biletów związanych z danym biletem, a po kliknięciu 
na wybrany rekord przejście do klatki wideo. 

Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie wiązać w sposób jednoznaczny i trwały daną 
klatkę wideo przedstawiającą wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z numerem seryjnym 
biletu lub w przypadku biletów spersonalizowanych również z jego danymi osobowymi. Rozwiązanie takie 
będzie umożliwiać nie tylko skuteczne rozpatrywanie reklamacji ale również udostępnianie materiałów na 
potrzeby organów ścigania (policji, prokuratury). 
6.5.3.4.1.4 Integracja systemu kontroli biletów z systemem CCTV 

System kontroli biletów powinien otrzymać protokół dostępu do serwera systemu CCTV, skąd będzie 
mógł na bieżąco pobierać obrazy z kamer CCTV obserwujących bramki wejściowe. Format protokołu dostępu 
umożliwi pobranie wycinka obrazu obejmującego pojedyncze przejście z oznaczeniem numeru przejścia i 
czasu zdarzenia w postaci okienka autoodtwarzania. 

Okienko autoodtwarzania będzie się uruchamiać jako stopklatka zgodna z parametrami wywołania 
oraz powinno zawierać przyciski przewijania do przodu i do tyłu oraz klawisz pauza. Pożądany jest też 
klawisz umożliwiający wydruk stopklatki. Obraz wywołany z archiwum powinien być taki sam, jak obraz 
przeglądany na stanowiskach dozoru CCTV. 

Niezbędna jest również synchronizacja czasu systemu CCTV z systemem biletowym. Będzie on 
następować z serwera systemu CCTV 
6.5.3.4.1.5 Sieć zasilająca i teleinformatyczna 

Do zasilania sprawdzarek biletowych i kołowrotów wysokich należy doprowadzić napięcie bezpieczne 
24V za pomocą zasilaczy buforowych. Zasilacze buforowe będą wyposażone w akumulatory które 
podtrzymają napięcie przez 3 godz. w przypadku zaniku napięcia z głównej sieci zasilającej. Każda 
sprawdzarka oraz kołowrót wysoki będzie zasilana z oddzielnego obwodu. 

Do systemu biletowego należy przyjąć okablowanie strukturalne z wykorzystaniem stadionowej 
kanalizacji teletechnicznej oraz szafy rackowe wyposażone w wentylator do GPD i LPD wraz ze switchami z 
modułem światłowodowym oraz patchpanelami, a także router z firewallem do którego zostanie podłączony 
serwer www. 

System biletowy musi pracować w oparciu o następujące okablowanie: 
− 1 kołowrót (1 tor wejściowy) 2x2,5 mm2 (kabel ziemny), 
− 1 sprawdzarka 2x2,5 mm2 (kabel ziemny), 
− 1 sprawdzarka FTP (ziemna) 4x2x0,5 mm2 
− 1 stanowisko kasowe FTP (ziemna) 2 x 4x2x0,5 mm2 
W celu poprawnej komunikacji wszystkich elementów systemu należy ułożyć okablowanie zgodnie z 

załączonym schematem ideowym. 
Okablowanie: 

− Kabel ziemny FTP kat. 5e 4x2x0,5mm2 - Komunikacja pomiędzy sprawdzarkami a sterownikami 
grupowymi oraz komunikacja pomiędzy stanowiskami kasowymi a serwerami. 

− Kabel ziemny YKY 2x2,5mm2   - zasilanie sprawdzarek biletowych oraz kołowrotów. 
− Światłowód wielomodowy min. 4 wł. - Połączenie pomiędzy punktami dystrybucyjnymi.  

Wyposażenie głównego punktu dystrybucyjnego GPD: 
− szafa rack 19” 600x1000 42U z wentylatorem 
− serwery zarządzające, 
− UPS 3000VA 
− Listwa zasilająca, 
− Switch 10/100/1000 24 portowy z modułem światłowodowym, 
− Router z firewallem. 

Wyposażenie lokalnego punktu dystrybucyjnego: 
− szafa rack 19” 600x800 42U z wentylatorem 
− sterownik grupowy 
− UPS 1000VA 
− Listwa zasilająca, 
− Switch 10/100/1000 24 portowy z modułem światłowodowym, Wyposażenie węzła zasilającego: 
− szafa rozdzielcza z cokołem 
− zasilacze buforowe 
− wyłączniki napięcia 
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Do głównej szafy dystrybucyjnej należy doprowadzić symetryczne łącze internetowe o przepustowości min. 
4Mbit/s z możliwością rozszerzania łącza na okres intensywnej sprzedaży przez sklep www. Doprowadzenie 
łącza internetowego leży po stronie Inwestora. Serwer www będzie podłączony do łącza internetowego 
poprzez firewall. 
6.5.3.5 System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu 
Na Stadionie, w wybranych grupach pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na etapie projektu 
budowlanego, należy przewidzieć instalację systemu kontroli dostępu (KD). System KD musi posiadać 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 50133-1: 2007. 
W drzwiach objętych systemem kontroli dostępu należy zainstalować zamki elektromagnetyczne, czytniki 
zbliżeniowe umożliwiające otwarcie drzwi za pomocą karty oraz przyciski umożliwiające awaryjne otwarcie 
drzwi w przypadku ewakuacji. W ościeżnicach drzwi zainstalować kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji 
otwarcia drzwi. 
Głównym zadaniem systemu kontroli dostępu będzie zarządzanie kontrolą dostępu do poszczególnych 
obszarów zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemożliwić wejście do konkretnej strefy KD 
osobom nieuprawnionym. System KD musi mieć możliwość definiowania harmonogramu terminowego 
dostępu do stref KD dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników. Harmonogramy muszą mieć 
możliwość działania w pętli. Dodatkowo system KD musi umożliwiać definiowania harmonogramów 
czasowych definiujących prawa dostępu w konkretnym dniu z dokładnością do jednej minuty. 
System kontroli dostępu musi umożliwiać śledzenie i lokalizowanie osób przemieszczających się w obrębie 
chronionych stref. System musi mieć możliwość generowania raportów na temat ilość osób znajdujących się 
w poszczególnych strefach, dzięki czemu możliwa jest np. optymalizacja akcji ewakuacyjnej. System KD musi 
mieć możliwość sprawdzenia gdzie poszczególni użytkownicy znajdują się w czasie rzeczywistym i gdzie 
znajdowali się w wybranym momencie w przeszłości. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby 
znajdowały się w pomieszczeniu w momencie kradzieży mienia. Dodatkowo w oparciu o dane odnośnie liczby 
osób przebywających w poszczególnych 
pomieszczeniach, system umożliwia rozpoczęcie automatycznych procedur, np. wyłączenie zasilania i 
zazbrojenie strefy SSWiN po opuszczeniu przez wszystkich użytkowników danej strefy. 
Przewodowy system kontroli dostępu musi mieć możliwość podłączenia czytników w oparciu o dwie 
architektury, w zależności od potrzeb inwestora i okablowania zainstalowanego już na obiekcie. W pierwszej 
architekturze - gwiazdy, serwer musi komunikować się z dedykowanymi sterownikami sieciowymi przez sieć 
TCP/IP. Każdy ze sterowników musi obsługiwać co najmniej 8 kontrolerów drzwiowych, a każdy kontroler 
drzwiowy co najmniej 2 czytniki. Sumarycznie w architekturze gwiazdy, sterownik musi obsługiwać co 
najmniej 16 czytników. 
W drugiej architekturze – magistralowej, sterownik sieciowy musi komunikować się z serwerem przez sieć 
TCP/IP i posiadać wbudowane 2 interfejsy magistral RS-485. Do każdej magistrali musi istnieć możliwość 
podłączenia co najmniej 8 kontrolerów drzwiowych, każdy obsługujący co najmniej 2 czytniki. Sumarycznie 
w architekturze magistrali, sterownik musi obsługiwać co najmniej 32 czytniki. 
Obie architektury można używać w jednym systemie. W obu przypadkach czytnik kontroli dostępu 
komunikuje się w czasie rzeczywistym z serwerem zarządzającym, dzięki czemu ewentualne zmiany 
wprowadzone w systemie (np. uprawnień) są bez opóźnień realizowane na obiekcie. 
Aby zabezpieczyć bezproblemowe działanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub uszkodzenia 
serwera, inteligencja musi zostać rozproszona do poziomu lokalnych sterowników. Sterowniki muszą być 
wyposażone w moduły pamięci pozwalające na buforowanie transakcji w przypadku braku komunikacji z 
serwerem centralnym. Dodatkowo muszą przechowywać informację na temat uprawnień poszczególnych 
użytkowników, dzięki czemu mogą sterować czytnikami całkowicie samodzielnie. 
System KD musi umożliwiać podłączenie szerokiego zakresu czytników kontroli dostępu. System musi 
obsługiwać czytniki wspierające szeroki zakres technologii zbliżeniowych. 
System KD musi zabezpieczać przed niewłaściwym użyciem karty przez użytkowników oraz sygnalizować 
sytuacje alarmowe. W tym celu musi realizować poniższe funkcjonalności: 

− Funkcję globalnego Anti-Pass Back z podziałem na strefy (wsparcie dla Anti-Pass Back globalnie, 
punktowo, czasowo, rewersyjnie). 

− Funkcję śluzowości obsługującą do 16 wejść. 
− Funkcję unieważniania kart zbyt długo nie używanych zabezpieczające przed użyciem zagubionej 

karty, np. karta nie użyta na jednym z czytników w ciągu 24 godzin traci swoje prawa dostępowe. 
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− Funkcję kwarantanny, która zabrania użytkownikom wejście do określonych stref, jeżeli wcześniej 
znajdowali się w innej, ściśle zdefiniowanej strefie. 

− Funkcję nadawania praw użytkownikom, w momencie gdy będą znajdowali się w innej strefie, np. 
karta jest ważna na terenie magazynu, tylko w momencie gdy wcześniej została użyta w portierni. 
Element ryglujący musi dokonywać zaryglowania przejścia niezwłocznie po zamknięciu drzwi przez 
osobę wchodzącą do pomieszczenia. 

− Funkcję wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt długi czas pozostają otwarte. 
− Funkcję wejścia pod przymusem polegającą na zapisaniu dla danego użytkownika dwóch haseł pin. 

W momencie gdy dany użytkownik wchodzi pod przymusem do strefy, przykłada kartę i wpisuje 
hasło dedykowane dla wejścia pod przymusem. Uzyskuje on dostęp do danej strefy, jednocześnie 
operator zostaje powiadomiony o fakcie wejścia pod przymusem. 

− Funkcję rozbudowanych alarmów kontroli dostępu, w których alarm jest wzbudzony w momencie 
gdy karta zostaje uznana jako skradziona, lub użytkownik przyłoży do kartę do czytnika do którego 
nie ma uprawnień. 

System musi umożliwiać zmianę stanu przejścia. W systemie muszą być wyróżnione następujące tryby pracy 
przejścia kontroli dostępu: 

− Otwarte – element ryglujący jest nieaktywny; 
− Normalny – kontrola dostępu zgodna z harmonogramem i uprawnieniami użytkowników; 
− Zablokowany – element ryglujący zaryglowany, czytnik zablokowany i nie odczytuje kart 

dostępowych; 
− Z potwierdzeniem – W momencie gdy użytkownik przykłada kartę dostępową operatorowi 

prezentowane jest okno w którym widoczne jest zdjęcie właściciela karty z bazy systemowej oraz 
obraz z kamery (w przypadku integracji systemu CCTV). Operator potwierdza czy dana osoba może 
wejść do danej strefy kontroli dostępu. 

Wszystkie zdarzenia mające miejsce w systemie są zapisywane w bazie danych systemu. System umożliwia 
pełne raportowanie i archiwizację danych. System musi mieć wbudowane predefiniowane raporty. 
Dodatkowo w systemie musi być dostępny generator raportów, który umożliwia generowanie dowolnych 
raportów według wymogów operatora. 
System kontroli dostępu powinien być również dostosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne, przez 
wydłużenie czasu zwolnienia elementu ryglującego w momencie przyłożenia karty przez osobę 
niepełnosprawną. 
System musi mieć wbudowaną mapę synoptyczną (wizualizację) za pomocą, której będzie istnieć możliwość 
pełnej wizualizacji stanu i zarządzania systemem kontroli dostępu. Funkcje, które muszą być realizowane 
przez system wizualizacji: wizualizacja stanów czytnika, kontaktronu, elektrorygla i wszystkich elementów 
dodatkowych. Po kliknięciu ikony czytnika powinna zostać wyjustowana lista wyboru trybów pracy czytnika 
(m.in. stan otwarty, stan normalny, stan z potwierdzeniem operatora). 
6.5.3.5.1.1 Sterownik sieciowy 
Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostępu muszą być inteligentne sterowniki sieciowe 
pozwalające na podłączenie kontrolerów drzwiowych. Sterownik musi komunikować się z serwerem za 
pomocą standardu TCP/IP. W przypadku zerwania łączności kontrolera sieciowego z serwerem, musi on 
nadal zarządzać elementami do niego podłączonymi. Dodatkowo musi zarejestrować w pamięci, co najmniej 
5000 zdarzeń. Po ponownym podłączeniu go do serwera musi nastąpić automatyczna, wzajemna 
synchronizacja. 
Sterownik sieciowy musi umożliwiać podłączenie 8 kontrolerów drzwiowych lub kontrolerów I/O w topologii 
gwiazdy. Każdy kontroler musi być niezależnie podłączany do sterownika sieciowego przez port RJ-45. Jeden 
sterownik sieciowy musi obsłużyć co najmniej 16 czytników kontroli dostępu za pomocą kontrolerów 
drzwiowych. 
6.5.3.5.1.2 Kontroler drzwiowy 
Kluczowym urządzeniem wykonawczym systemu kontroli dostępu musi być kontroler drzwiowy 
odpowiedzialny za zabezpieczenie dwóch przejść pojedynczych lub jednego przejścia podwójnego. 
W zależności od charakterystyki poszczególnych obiektów, kontroler drzwiowy musi działać zarówno w 
topologii gwiazdy, jak i magistrali w zależności od stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi istnieć 
możliwość stosowania obu topologii jednocześnie w ramach pojedynczej instalacji, dzięki czemu istnieje 
możliwość dostosowania sposobu instalacji do wymogów poszczególnych pomieszczeń. Elastyczność 
topologii umożliwia również wykorzystanie dotychczasowego okablowania zainstalowanego już na obiekcie. 
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Kontroler musi obsługiwać 2 czytniki kontroli dostępu i komunikować się z nimi za pomocą protokołów 
Clock/Data / Wiegand. W zależności od typu architektury kontroler musi oferować 8 wejść i 4 wyjścia 
(gwiazda) lub 8 wejść i 8 wyjść (magistrala) do podłączenia elementów wykonawczych (kontaktronów, zwór, 
elektrozaczepów, przycisków wyjścia, czy przycisków ewakuacyjnych). 
Kontroler musi być wyposażony w specjalny system monitorowania stanu kontrolera (autotest), 
umożliwiający ciągły pomiar m.in.: wewnętrznej temperatury, parametrów zasilania kontrolera i czytników 
oraz stanu komunikacji z czytnikami. Stan urządzenia powinien być sygnalizowany wielokolorową diodą oraz 
przesyłany do oprogramowania zarządzającego w czasie rzeczywistym. Dodatkowo kontroler drzwiowy musi 
być wyposażony w sygnalizator akustyczny, sterowany elektronicznie, włączany zdalnie informujący o 
miejscu instalacji kontrolera. 
6.5.3.5.1.3 Czytniki kontroli dostępu 
W ramach infrastruktury systemu kontroli dostępu na obiekcie muszą zostać zainstalowane czytniki oraz 
karty w standardzie zbliżeniowym, bezdotykowym, odczytujące numer seryjny karty kontroli dostępu. 
Czytniki muszą być produkowane przez tego samego producenta, który produkuje pozostałe elementy 
systemu kontroli dostępu (sterowniki, kontrolery drzwiowe, oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodną 
pracę całego systemu. 
Czytniki powinny być dostępne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku wersji podtynkowej ich 
rozmiar musi umożliwić montaż w standardowej puszce dostosowanej do montażu gniazd elektrycznych. 
Czytnik musi być wyposażony w wielotonowy brzęczyk, który realizuje sygnalizację dźwiękową o różnych 
tonach w zależności od rodzaju reakcji czytnika (przejście otwarte, brak dostępu itp.). Jest to funkcjonalność 
szczególnie pomocna dla osób niewidomych. Czytnik musi być również wyposażony w diodę sygnalizacyjną, 
mogącą wyświetlić 4096 kolorów w zależności od stanu i reakcji czytnika. 
Wszystkie elementy elektroniczne znajdujące się wewnątrz obudowy czytnika muszą być zalewane żywicą 
epoksydowa. Dzięki temu czytniki są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki muszą 
posiadać normę szczelności IP64. 
6.5.3.5.2 System Sygnalizacji Włamania i Napadu 
Należy przewidzieć instalację systemu sygnalizacji włamania. Instalacja ta ma za zadanie ochronę wybranych 
pomieszczeń przed włamaniem lub wejściem niepożądanych osób. Ochrona pomieszczeń przed włamaniem 
będzie realizowana poprzez zastosowanie detektorów: 

− kontaktronów magnetycznych w oknach i drzwiach. 
− czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych 
− czujek zalania 

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, które obejmują pomieszczenia 
określone przez Inwestora. 
Zarządzanie systemem SSWiN musi być możliwe z poziomu: 

− Mapy synoptycznej – zazbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref SSWiN oraz wizualizacja stanów 
poszczególnych stref i elementów detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest zazbrojona. 

− Czytnika kontroli dostępu – automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref SSWiN po 
przyłożeniu uprawnionej karty dostępowej lub w momencie gdy wszystkie osoby wyjdą z 
pomieszczenia (realizowane w oparciu o czytniki kontroli dostępu). Wizualizacja stanu strefy SSWiN 
na diodzie czytnika kontroli dostępu. 

− Manipulatora SSWiN – zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja 
stanów poszczególnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami. 

− Aplikacji mobilnej – zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanów 
poszczególnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami. 

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mieć wbudowany na płycie 
głównej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi być w pełni skalowalna i domyślnie oferować jedną 
magistralę transmisyjną. W obrębie samej centrali musi być wbudowany moduł obsługi 16 linii dozorowych, 
1 wyjścia przekaźnikowego i 4 wyjść OC. Pozostałe linie dozorowe powinny być podłączane do ekspanderów 
linii dozorowych, dołączonych do magistrali (maksymalnie 120 linii dozorowych na magistralę). Dodatkowo 
centrala musi umożliwiać rozbudową o jedną lub cztery dodatkowe magistrale transmisyjne za pomocą 
dedykowanej płyty rozszerzeń magistral (instalowanej bezpośrednio na płycie głównej centrali). Pojedyncza 
centrala musi obsłużyć maksymalnie do 616 linii dozorowych. 
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Centrala musi oferować możliwość podłączenia do każdej magistrali co najmniej 15 ekspanderów 
przewodowych lub bezprzewodowych, każdy wyposażony w 8 linii dozorowych. Do każdej centrali musi być 
możliwość podłączenia maksymalnie 40 klawiatur kodowych (manipulatorów) do zarządzania strefami. 
Centrala SSWiN musi być zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu stopnia 3. Zgodność musi być 
potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zakładu 
certyfikacyjnego TECHOM. 
System SSWiN musi dawać możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o kolejne centrale SSWiN oraz 
sieciowanie ich za pomocą interfejsu SMS. 
6.5.3.5.2.1 Wymagane dodatkowe parametry centrali: 
Komunikacja: 

− dialer IP zintegrowany na płycie głównej centrali, 
− możliwość podłączenia dialera PSTN 
− możliwość podłączenia dialera GPRS 
− Czujnik antysabotażowy 
− Klasa (Grade): 3 
− Kody użytkownika: 500 (9 poziomów) 

Poniżej przedstawiono wymagania odnośnie kluczowych parametrów ekspanderów linii i manipulatora 
kontrolnego: 

− Ekspander 8 linii z zasilaczem 
− Moduł rozszerzenia centrali alarmowej umożliwiający podłączenie detektorów. 
− Wejścia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaż 
− 9 wyjść: 
− 2 przekaźnikowe, 
− OC (max 100mA), 
− 1 głośnikowe (8 om). 

Komunikacja: RS485. Manipulator kontrolny służący do zazbrajania i rozbrajania stref SSWiN 
− Wymiary: 164 x 124 x 28 mm 
− Napięcie: 12 VDC 
− Temp./ Wilgotność: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensacji 
− Komunikacja: RS485 
− Inne cechy: buczek, wyświetlacz LCD 2x16 znaków 
− diod LED sygnalizujących stan systemu 

6.5.3.6 System Videodomofonowy i Interkomowy 
Dla umożliwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami a innymi służbami lub petentami, przewiduje się 
zainstalowanie systemu videodomofonowego oraz interkomowego. Przy drzwiach zewnętrznych 
zainstalowane będą kasety zewnętrzne. Sterowanie i odbiór połączeń z kaset zewnętrznych będzie 
realizowane z pomieszczenia ochrony. 
6.5.3.7 System AV Sali konferencyjnej 
W Sali konferencyjnej należy przewidzieć: 

− prowadzanie spotkań konferencyjnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; 
− organizowanie konferencji prasowych, bankietów lub innych imprez i spotkań z wykorzystaniem 

systemu nagłośnienia jako tła muzycznego. 
Do prezentacji multimedialnej na ekranie projekcyjnym należy przewidzieć projektor multimedialny o 
rozdzielczości 1280x800 i jasności min. 3500 - 4000 lm oraz elektrycznie rozwijany ekran o wymiarach 
uzależnionych od wielkości Sali, nie mniejszy niż 250x156 cm. Ekran winien być zabudowany w suficie 
podwieszonym. Sterowanie ekranu realizować za pomocą sterownika zamontowanego na bocznej ścianie 
szafki meblowej AV. W szafce wbudować przyłącze sygnałowego, pozwalające na podłączenie źródła 
VGA+audio, HDMI do wyświetlania sygnałów AV. Przyłącze/transmiter ma umożliwić przesłanie sygnałów 
multimedialnych za pomocą skrętki CAT do odbiornika transmisyjnego/sterownika zamontowanego przy 
projektorze. Na ściance szafki AV przewidzieć podłączenie 1 mikrofonu przewodowego (gniazdo 
mikrofonowe) oraz 2 mikrofony bezprzewodowe. Wszystkie sygnały audio przełączane będą w matrycy 
audio. 
Sala należy wyposażyć w system nagłośnienia oparty na głośnikach sufitowych i wzmacniaczu 
wielokanałowym audio. Głośniki podzielić na strefy nagłośnienia.  
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Do sterowania urządzeniami multimedialnymi: projektor, ekran, matryca audio należy przewidzieć sterownik 
wbudowany w szafce AV, współpracujący z modułem wykonawczym przekaźnikowym zamontowanym w 
skrzynce nad sufitem podwieszanym.  
Dla potrzeb konferencji prasowych należy przewidzieć zwrotnicę (filtr elektroniczny do rozdzielania sygnałów) 
sygnałową umiejscowioną w tylnej części sali. 
Dla przedstawicieli mediów powinien być udostępniony sygnał dźwiękowy z konferencji prasowej - 
kompletny mix dźwiękowy, w którym zawierają się sygnały z mikrofonów: trenerów, prowadzącego 
konferencje, mikrofonów do których zadawane są pytania przez dziennikarzy. Sygnał powinien być 
dystrybuowany w postaci elektrycznej i udostępniony mediom w ilości nie mniej niż 12 gniazd XLR-M w 
obrębie sali konferencyjnej; nie mniej niż 1 gniazdo musi być dedykowane dla producenta sygnału 
telewizyjnego, a nie mniej niż 2 dla posiadaczy praw telewizyjnych; jeśli stadion posiada infrastrukturę 
teletechniczną dla potrzeb producenta sygnału telewizyjnego, zaleca się by 2 gniazda XLR-M z sygnałem 
dźwiękowym z konferencji prasowej były dostępne w strefie wozów transmisyjnych. 
6.5.3.8 System Sygnalizacji Pożaru 
Należy założyć, że istnieje możliwość wymogu ochrony systemem sygnalizacji pożaru obiektu stadionu (jego 
obiektów/pomieszczeń, co zależne jest od przyjętych w projekcie warunków ochrony przeciwpożarowej. 
Elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji pożaru pełni wyjątkową rolę polegającą na automatycznym, 
niezależnym od człowieka, zidentyfikowaniu pożaru w początkowej jego fazie, zaalarmowaniu odpowiednich 
służb i ludzi będących w zasięgu potencjalnego zagrożenia, automatycznym uruchomieniu urządzeń 
zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia i dymu (zamykanie bram pożarowych, drzwi 
dymoszczelnych, klap pożarowych, itp.) uruchomienie układów wentylacyjnych, zabezpieczeniu dróg 
ewakuacyjnych, awaryjnym sterowaniu pracą urządzeń technicznych budynku, w szczególności systemami 
wentylacyjnymi oraz windami. Automatyczne czujki pożarowe służą do monitorowania chronionych obszarów 
reagując na obecność dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pożarowego pozwalają w razie 
potrzeby na natychmiastowe (ręczne) uruchomienie alarmu. Centrala sygnalizacji pożaru analizuje i 
przetwarza sygnały przychodzące ze wszystkich zainstalowanych czujników i w zależności od rodzaju 
wystąpienia zdarzenia sygnalizuję odpowiedni stan. Powiadomienie o pożarze musi zawierać dokładną 
lokalizację pożaru, adresu pomieszczenia w formie wydruku i wyświetlenie na panelu operatora centrali 
pożarowej. Jednocześnie poprzez urządzenie monitoringu powiadomienie o pożarze musi być przesłane do 
odpowiedniej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Ważne i konieczne jest, aby CSP posiadała własne 
zasilanie rezerwowe, gdyż podczas wystąpienia pożaru zasilanie może zostać zerwane. Zasilanie awaryjne 
powinno być dobrane zgodnie z odpowiednimi normami do wielkości systemu. 
W przypadku konieczności wykonania takiego systemu należy przewidzieć powyższe założenia wyjściowe 
oraz: 

− wczesne powiadomienie o zagrożeniu pożarowym,  
− do centrali SSP podłączyć moduł nadawczy na potrzeby komunikacji z lokalną jednostką straży 

pożarnej. Projekt powinien przewidywać system adresowalny pętlowy, który współpracował będzie z 
automatycznymi czujkami i ręcznymi przyciskami. 

6.5.4 Telebim typu „outdoor” 
Wyposażyć stadion w dwa ekrany LED wielkoformatowe (telebimy), usytuowane po dwóch stronach boiska, 
pod zadaszeniem, na niezależnej podkonstrukcji, umożliwiające przekazanie informacji publicznej, w tym 
także wyników meczu, zdobywców goli, czas gry itp. Telebim może zostać wykorzystany do prezentacji 
krótkich i prostych komunikatów dla publiczności, pełniąc funkcję telebimów. 
Najważniejsze czynniki decydujące o położeniu tablic to:  

− zapewnienie optymalnej widoczności dla wszystkich widzów;  
− wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum utraty miejsc siedzących, a tym samym zmniejszenia 

pojemności stadionu;  
− usytuowanie w miejscu, w którym tablice nie będą stwarzać zagrożenia dla widzów a widzowie nie 

będą mieć możliwości ich uszkodzenia. 
Minimalne parametry: 

− powierzchnia min. 40m2, o proporcjach ekranu 16:9   
− diody typ SMD outdoor 
− rozdzielczość spełniająca wymogi proporcji 
− raster P10 (mm)  
− jasność regulowana automatycznie, z możliwością ręcznej: 5500 cd/m2 (NIT) 
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− kąt widzenia min. 120o (poziomo i pionowo) 
W zakresie jest wykonanie kompletnego systemu LED, obsługującego ekrany jednostką sterującą w postaci 
komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem, w tym również sportowym, umożliwiającym przekazanie 
obrazu jako tablicy wyników, z kartami nadawczymi i odbiorczymi (sterującymi) oraz video procesorem 
umożliwiającym bezpośrednią realizację telewizyjną. System winien umożliwiać włączenie do instalacji 
obiektowej, w tym również nagłośnienia.  

6.5.5 Charakterystyka systemu BMS 
System automatyki budynkowej (BMS) ma nadzorować pracę systemów branżowych na terenie 

obiektu. Na etapie projektu budowlanego Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji propozycję projektowanego systemu, opracowaną na podstawie wymogów określonych w 
niniejszym opracowaniu.  

Podstawą do wykonania robót instalacyjnych ma być projekt wykonawczy zatwierdzony przez 
Zamawiającego.  
6.5.5.1 Opis struktury BMS 

System musi zapewnić spójny interfejs dla wszystkich systemów obiektowych:  
− automatyki obiektowej, w tym m.in. central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, agregatów skraplających, 

węzłów cieplnych i ogrzewania, instalacji systemu podgrzewania, nawodnienia i odwodnienia murawy, 
oświetlenia terenu i obiektów stadionu, w tym boiska głównego, itp.; 

− zintegrowanych systemów bezpieczeństwa (SSWiN, SKD, SSP, CCTV, nagłośnienia i DSO,  systemu 
sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców oraz kontroli wejść na stadion, oświetlenia 
awaryjnego),  

System musi oferować pełną skalowalność funkcji oraz możliwości rozbudowy w przyszłości, zapewniając:  
− pełną integrację automatyki obiektowej, ochrony przeciwpożarowej, systemów bezpieczeństwa oraz 

kamer IP 
− zbiór, podgląd, analizę i porównanie informacji i trendów 
− interfejs użytkownika zorientowany na efektywną pracę, umożliwia szybkie i precyzyjne reagowanie na 

bieżące zdarzenia 
− wsparcie dla czołowych, otwartych standardów: BACnet, OPC, Modbus i SNMP 
− wsparcie dla standardowych systemów kamer IP  
− obsługiwać interfejsy zgodne z systemami przeciwpożarowymi  
− obsługę przez przeglądarkę lub oprogramowanie wybranego systemu operacyjnego 
6.5.5.2 Wymagania dla systemu automatyki i zarządzania budynkami: 

Jednostka centralna ma opierać się na komputerze PC klasy przemysłowej - serwerze, 
zamontowanym w szafie typu RACK. Na serwerze ma działać 64-bitowy system operacyjny odpowiednio 
skonfigurowany przez dostawcę, zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa i niezawodności działania, 
z zainstalowanym oprogramowaniem BMS. Jednostka centralna ma być wyposażona w relacyjną bazę 
danych, na której ma być przechowywana zarówno konfiguracja systemu BMS, jak również zarejestrowane 
dane i zdarzenia.  

Jednostka operatorska danego systemu powinna opierać się na komputerze klasy PC, z systemem 
operacyjnym skonfigurowanym przez dostawcę BMS w sposób zapewniający odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa i niezawodność działania.  

Należy zastosować swobodnie programowalne sterowniki dla sieci ethernet wykorzystywane do 
transmisji danych z prędkością 10/100 Mbit/s. Urządzenia powinny mieć wbudowane dwa porty do sieci 
ethernet i wbudowany switch umożliwiający tworzenie połączeń sieciowych w topologii liniowej. Oba porty 
mają wspierać autonegocjację i funkcję Auto--MDI(X). Sterowniki powinny wspierać protokoły 
komunikacyjne wymiany danych z serwerem BMS.  
6.5.5.3 Podstawowe funkcje systemu BMS 

Podstawową funkcją BMS powinno być monitorowanie wybranych urządzeń wyznaczonych 
podsystemów, jako systemu nadrzędnego i odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie całego obiektu. 
Użytkownik systemu BMS poprzez odpowiednie interfejsy powinien mieć dostęp do informacji na temat 
statusów funkcjonowania podsystemów oraz zgłaszanych przez nie alarmów/błędów.  

Wybrane dane zbierane przez system BMS powinny być archiwizowane na serwerze. System BMS 
powinien udostępniać możliwość przeglądania tych danych w postaci wykresów oraz eksportu danych do 
pliku programu obsługującego arkusze kalkulacyjne. Wykresy powinny również umożliwiać porównanie 
danych minimum dla dwóch wybranych okresów, np. dla roku aktualnego i poprzedniego.  
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System powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości e-mail oraz SMS z informacją o 
alarmach/błędach w momencie ich wystąpienia oraz z raportami statusowymi zgodnie z harmonogramem.  

System BMS, oprócz monitorowania pracy wybranych urządzeń, winien również umożliwiać ich 
sterowanie. Dla każdego urządzenia należy zapewnić możliwość sterowania ręcznego przez operatora z 
poziomu BMS, a dla wybranych sterowań automatyczne (doprecyzowane przez Zamawiającego na etapie 
projektu wykonawczego).  

System BMS powinien umożliwiać ustalanie minimalnego i/lub maksymalnego progu dla wybranych 
wartości rejestrowanych w systemie. Przekroczenie jednego z tych progów powinno skutkować 
powiadomieniem użytkownika np. poprzez e-mail lub SMS. 

Zdarzenia i alarmy występujące w systemie powinny być zapisywane do dziennika zdarzeń, 
umożliwiającego ich późniejsze filtrowanie przez użytkownika.  

System powinien mieć możliwość logowania i zapisu operacji wykonywanych przez operatora.  
6.5.5.4 Interfejs systemu BMS 

Interfejs użytkownika powinien składać się z grup zdefiniowanych układów okien stanowiących 
widoki. W systemie powinna być możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby widoków, na podstawie 
wymagań użytkownika systemu. 

System powinien umożliwiać zdefiniowanie spersonalizowanych zestawów widoków dla każdego 
użytkownika. Dzięki temu każdy z użytkowników systemu otrzyma tylko istotne dla niego informacje. System 
powinien chronić dane wrażliwe przed dostępem osób niepowołanych. System powinien umożliwiać 
przedstawienie tej samej informacji w różny sposób, w zależności od zalogowanego użytkownika. 

Do decyzji Zamawiającego pozostawia się ewentualny wymóg dostępności systemu BMS poprzez 
dedykowaną aplikację za pomocą urządzeń mobilnych, wyposażone w różne systemy operacyjne. 
Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym sterowanie systemem BMS poprzez urządzenia mobilne będzie 
realizowane z wykorzystaniem przeglądarki internetowej ze względu na wymaganą szybkość działania i krótki 
czas reakcji. 

System BMS powinien umożliwiać tworzenie kont użytkowników i określanie dla każdego z nich praw 
dostępu do poszczególnych widoków systemu i jego funkcji. 

BMS powinien być wyposażony w funkcję automatycznego wylogowywania aktualnie zalogowanego 
użytkownika po określonym przez administratora czasie. 

System powinien umożliwiać kontrolę nad prawami dostępu użytkowników. 
6.5.5.5 Monitoring jakości i zużycia mediów 

Wymagane jest nadzorowanie instalacji elektroenergetycznej poprzez zostanie zastosowane 
trójfazowych analizatorów sieci. System BMS ma za zadanie bieżące monitorowanie parametrów i 
sprawdzanie, czy ich wartości zawierają się w bezpiecznych granicach. W przypadku przekroczenia poziomów 
ostrzegawczych, system BMS powinien poinformować użytkownika poprzez SMS i e-mail, a w przypadku 
przekroczenia poziomów alarmowych, wyłączyć dany obwód, o ile jest on sterowany z BMS. 

Liczniki prądu muszą umożliwić bieżące kontrolowanie zużycia prądu przez poszczególne instalacje w 
obiekcie. 

Wybrane zabezpieczenia w rozdzielnicach (wyłączniki nadprądowe, różnicowe, przepięciowe – do 
ustalenia na etapie projektu wykonawczego) muszą zostać wyposażone w styki pomocnicze, z których 
sygnały zostaną wprowadzone na moduły wejściowe BMS.  

Na przyłączu głównym wody oraz wybranych odejściach instalacji wodnej należy zainstalować 
liczniki. Wodomierze muszą być wyposażone w nakładkę impulsową, podłączoną do rejestratora impulsów, 
umożliwiającego dalszą komunikację z BMS. 

Należy przewidzieć czujniki temperaturowe, udostępniające informację o temperaturze w danym 
pomieszczeniu oraz liczniki ciepła (na węzłach cieplnych oraz wybranych odejściach instalacji) wyposażone w 
nakładkę impulsową. Każda nakładka musi zostać podłączona do rejestratora impulsów, umożliwiającego 
komunikację z BMS. 
6.5.5.6 Integracja z innymi systemami 

System BMS musi umożliwiać dwustronną integrację z systemami. Zdarzenia i alarmy systemów 
muszą być logowane w dzienniku zdarzeń systemu BMS. Ponadto użytkownicy powinni mieć możliwość 
stałego podglądu statusu wymienionych systemów poprzez interfejsy systemu BMS. Integracja z systemami 
musi umożliwiać zbieranie sygnału z KD, SSWiN celem zwiększenia efektywności pracy wentylacji i 
klimatyzacji w zakresie osiągnięcia komfortu oraz optymalizacji kosztów utrzymania obiektu. 
SSWiN powinien przesyłać do BMS następujące informacje: 
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− Stan każdego z czujników (normalny/alarm). 
− Aktualny status systemu (uzbrojony/rozbrojony). 
− Wykonanie czynności: uzbrojenie alarmu. 
− Wykonanie czynności: rozbrojenie alarmu. 

SSWiN powinien umożliwiać również uzbrojenie/rozbrojenie danej strefy z poziomu BMS.  
System KD powinien przesyłać do BMS następujące informacje: 

− Stan każdych drzwi (otwarte/zamknięte/awaryjnie otwarte). 
− Autoryzowane otwarcie drzwi. 
− Nieautoryzowana próba otwarcia drzwi. 
− Niski poziom baterii w czytniku (w przypadku bateryjnego zasilania czytnika) 

System BMS nie będzie wydawał żadnych poleceń do systemu sterowania pożarowego, zbierając informacje 
o wystąpieniu alarmu oraz wizualizował te stany na przestrzennym planie budynku. 

Obraz pozyskany z kamer CCTV nie będzie rejestrowany w jednostce centralnej systemu BMS 
(możliwy pogląd obrazu z kamer). Poza podglądem obrazu na dedykowanej stacji operatorskiej, system BMS 
powinien umożliwiać również dostęp do obrazu z kamer z poziomu urządzeń mobilnych pod warunkiem 
posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień dostępu, o ile Zamawiający zaakceptuje tę funkcję. 

System BMS powinien umożliwiać sterowanie wybranymi urządzeniami instalacji sanitarnych, m.in. 
wentylacji i klimatyzacji oraz urządzeniami technologii boiska. Sterowanie ręczne z BMS powinno 
spowodować wyłączenie pracy automatycznej zaprogramowanego sterownika danego urządzenia i przejęcie 
ustawień z systemu BMS w zakresie określonych maksymalnych i minimalnych ustawień powodujących 
prawidłową prace urządzenia. Natomiast włączenie sterowania automatycznego z BMS powoduje wyłączenie 
pracy automatycznej zaprogramowanego sterownika danego urządzenia i przejęcie ustawień z systemu BMS 
w zakresie określonych maksymalnych i minimalnych ustawień powodujących prawidłową prace urządzenia 
zgodnie z ustawionym haromonogramem. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać możliwość komunikacji po otwartym protokole opartym na 
standardzie Modbus TCP/RTU lub natywnym protokole dostawcy urządzeń.  

System powinien umożliwiać sterowanie manualne urządzeń w przypadku konieczności zmiany 
parametrów w czasie imprez albo normalnego użytkowania bez potrzeby zmiany harmonogramu. 

System powinien automatycznie dobierać parametry pracy w/w układów przy zadanych wartościach 
wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach w celu zapewnienia optymalnego komfortu osób w 
nich przebywających.  

System BMS musi umożliwiać dwustronną integrację z systemami oświetlenia obiektu, tworzenie 
harmonogramu sterowania, zarządzanie w trybie ręcznym i automatycznym.  
6.5.5.7 Monitoring konstrukcji zadaszenia: 

W celu podniesienia bezpieczeństwa obiektu należy opracować dokumentację i wykonać instalację 
elektronicznego monitoringu konstrukcji zadaszenia. System powinien monitorować wszelkie istotne 
elementy konstrukcyjne zgodnie z wytycznymi projektanta konstrukcji oraz Zamawiającego. 

System winien być opracowany na bazie matematycznego modelu zadaszenia. Jego podstawowym 
elementem powinny być czujniki realizujące ciągły pomiar wybranych wielkości fizycznych. Informacje 
uzyskiwane z czujników będą umożliwiały ocenę sposobu pracy konstrukcji w aspekcie zmieniających się 
obciążeń oraz upływającego czasu. System będzie wspomagał osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
obiektu w ocenie aktualnego stanu technicznego konstrukcji przykrycia. Specjalnie opracowane procedury 
obliczeniowe będą porównywały uzyskiwane dane pomiarowe ze zdefiniowanymi wartościami progowymi 
określonymi na podstawie modelu konstrukcji dla najniekorzystniejszych obciążeń charakterystycznych i/lub 
obliczeniowych. Po przekroczeniu dowolnego „progu” system będzie informował osoby odpowiedzialne za 
stan techniczny obiektu o zagrożeniu. 

System monitoringu powinien zapewniać pełen pogląd stanu konstrukcji zadaszenia. Realizacja 
podsystemu obserwacyjnego powinna być zapewniona poprzez dobór odpowiednich czujników pomiarowych, 
urządzeń rejestrujących i przesyłających dane oraz punktów gromadzenia danych i okablowania. Natomiast 
podsystem ostrzegawczy realizowany poprzez dostarczenie oprogramowania umożliwiającego zarządzanie 
danymi (gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie, alarmowanie itp.) poprzez webową platformą 
pomiarową. 
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6.6 Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia 
Do obowiązków Wykonawcy należy kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie wszystkich elementów 

obiektu, wykończonych wraz z pierwszym wyposażeniem, w zakresie odpowiadającym wymogom 
Zamawiającego i umożliwiającym prawidłowe użytkowanie stadionu.  

Wykonawca musi zapewnić spełnienie wszystkich wymogów ergonomicznych, akustycznych, 
oświetleniowych oraz dostępu dla osób niepełnosprawnych, przewidując nowoczesne wyposażenie 
techniczne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe rozwiązania, zastosowane materiały, urządzenia oraz 
działanie wbudowanego systemu, zapewniając ich pełną kompatybilności w obiekcie. 
Zamawiający wymaga, aby zastosowane rozwiązania i zastosowane materiały wykończeniowe i elementy 
wyposażenia obiektu były oszczędne i ekonomiczne w użytkowaniu, zapewniające optymalne koszty 
eksploatacji, przy jednoczesnej trwałości i zapewnieniu standardu wykończenia, odpowiedniego randze 
obiektu.  

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi przepisów, w tym w 
szczególności bezpieczeństwa pożarowego, a materiały przeznaczone do wbudowania posiadać niezbędne 
certyfikaty i atesty oraz akceptację Zamawiającego.  

Ewentualne wątpliwości, jakie mogą wynikać z nieopisania przypadku w niniejszym opracowaniu, 
należy omówić i uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem. 

Kolorystyka obiektu, w założeniach neutralna, pastelowa, monochromatyczną, w odcieniach bieli, 
szarości i grafitu z dominującymi elementami barw klubowych, wymaga uzgodnień z Zamawiającym w 
zakresie elementów wykończenia zewnętrznego na etapie projektu budowlanego, wewnętrznego na etapie 
projektu wykonawczego: 

− wg palety RAL – wszelkie powłoki malarskie, w tym elementów stalowych, aluminiowych, okładzin i 
laminatów oraz posadzek betonowych, żywicznych i impregnatów posadzkowych; 

− wg palety RAL lub NCS – wszelkie powłoki malarskie ścian, w tym tynkowanych, w okładzinach 
specjalnych oraz surowych; 

− wg katalogów wybranych producentów – wszelkie listwy, dylatacje, wykładziny i okładziny(należy 
unikać agresywnych wzorów zaciąganych, tzw. „marmurkowych”), siedziska, urządzenia i oprawy 
oświetleniowe itp. 

Obowiązkowe elementy wyposażenia stadionu dotyczą niezbędnego zakresu: 
− do prawidłowego działania infrastruktury technicznej budynków i całego stadionu, 
− do uzyskania odbiorów technicznych budynku lub jego części, 
− do rozpoczęcie eksploatacji stadionu zgodnie z podstawowym przeznaczeniem, czyli tzw. pierwszego 

wyposażenia, które określone jest w wymogach sportowych (Podręcznik Licencyjny dla klubów 
Ekstraklasy na sezon 2018/19 i następne). Pierwsze wyposażenie obejmuje wszystkie pomieszczenia 
niezbędne do funkcjonowania stadionu, z wyłączeniem wyposażenia pomieszczeń przewidzianych do 
indywidualnego wykończenia (gastronomiczne, biurowe i administracyjne oraz przeznaczone na 
pełnienie funkcji komercyjnych). 

6.6.1 Standardy wykończenia 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać obiekt w standardzie zgodnym z wymogami określonymi przez 

Zamawiającego. W przestrzeniach reprezentacyjnych Zamawiający oczekuje rozwiązań projektowych z 
użyciem materiałów najwyższej jakości, odpowiadających nowoczesnemu obiektowi sportowemu. 

Obiekt, jako dostosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, musi być wyposażony w systemy dostępu instalowane na wys. 0,7 – 1,2 m nad podłogą oraz 
posiadać posadzki z materiału niepowodującego niebezpieczeństwa poślizgu, antyrefleksyjną (np. wykonana 
z kauczuku, PCW, niepolerowanego gresu lub płomieniowanego kamienia). Wejścia w strefę dozorowaną 
(kołowrotki, bramki itp.) muszą zapewniać swobodne przejście/przejazd o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m, 
a siła zamykania samozamykacza w drzwiach wejściowych musi umożliwiać ich otwarcie osobie poruszającej 
się na wózku inwalidzkim. Ponadto wymagane jest wykonanie w punktach gastronomicznych lady bufetowej 
o wysokości do 0,9 m na długości min. 0,9 m, przystosowanej do obsługi osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich - wysuniętej poza obrys bufetu, jednak bez zawężania szerokości ewakuacji, o ok. 0,4 m w 
stosunku do płaszczyzny pionowej lady.   

Wszystkie sufity podwieszane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nie 
odpadających pod wpływem ognia. 
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Ciągi komunikacyjne zewnętrzne, znajdujące się w obrębie trybun, należy wykonać jako wielko 
powierzchniowe betonowe, o prostym i regularnym układzie. Ciągi te, obsługujące widzów przed wejściem 
na trybuny, a występujące jako tarasy/galerie na stropie, należy wykonać jako posadzkę betonową, zbrojona 
włóknami polipropylenowymi rozproszonymi lub poprzez zastosowanie zbrojenia rozproszonego stalowego 
lub jako dodatkowe dozbrojenie posadzki betonowej siatką. Posadzka powinna być utwardzana 
powierzchniowo, co jest ogólnie znaną i przyjętą technologią wykonania tego typu nawierzchni, a w 
końcowej fazie, po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować odpowiednim 
preparatem. Należy zastosować rozwiązanie systemowe konkretnego producenta, posiadającego również 
odpowiednie dla technologii dylatacje.  

Wykończenia wewnętrzne w kolorystyce pastelowej, monochromatyczne. Ściany w poszczególnych 
pomieszczeniach okładane tym samym materiałem co posadzki, cokoły z materiału użytego na posadzki.   

Każdy wbudowany element, materiał oraz sposób wykończenia wnętrz wymaga przed realizacją 
uzgodnienia próbek oraz uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego. Dotyczy przede wszystkim: 

− eksponowanych powierzchni z betonu architektonicznego - wewnętrzne i zewnętrzne – w związku z 
koniecznością uzyskania jednorodnej i skoordynowanej z innymi elementami kolorystyki, faktury i 
sposobu wykończenia  

− powierzchni widocznych oraz wnętrz eksponowanych pomieszczeń (sufity, w tym podwieszane, 
ściany tynkowane, malowane, okładziny i posadzki, itp.); wymagane próbki kolorystyczne wraz z 
materiałowymi  

− kolorystyka i estetyka wszystkich innych gotowych elementów, widocznych po zakończeniu robót 
budowlanych – dotyczy również obudowy instalacji, skrzynek instalacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, 
osprzętu instalacyjnego, opraw oświetleniowych itp. 

6.6.1.1 Podstawowy standard wykończenia: 
W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, gospodarczych oraz zaplecza socjalnego, szatni i 

sanitariatów pracowników technicznych i fizycznych obiektu zaplanowano podstawowy standard 
wykończenia. W zależności od umiejscowienia dopuszcza się następujące wykończenie powierzchni: 
6.6.1.1.1 Ściany 

− surowy beton impregnowany - dwustopniowe zabezpieczenie powierzchni betonowej przed 
pyleniem, przed przesiąkaniem wilgoci, z jednoczesnym umożliwianiem utrzymania powierzchni w 
należytej czystości; 

− tynk pomalowany farbą emulsyjną na biało,  
− tynk pomalowany farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia, np. emulsją lateksową, matową;  w 

częściach komunikacyjnych i miejscach narażonych na możliwość zabrudzenia, 
− okładzina winylowa – PCW przeznaczona do montażu na ścianach, w pomieszczeniach dla których 

ważne jest uzyskanie efektu jednolitej powierzchni, bez fug; gr. 1 mm; kolorystyka pastelowa, 
monochromatyczna; 

− płytki ceramiczne - gres porcelanowy (gat. I, w jednakowym stopniu kalibracji), w zależności od 
lokalizacji: matowy, polerowany nieszkliwiony tzw. techniczny (antypoślizgowy) o wymiarach min. 30 
cm x 30 cm,  

Parapety wewnętrzne – konglomerat kamienno podobny, zgodny z kolorystyką przyjęto w obiekcie 
6.6.1.1.2 Sufity  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nie 
odpadających pod wpływem ognia; występują sufity:  

− rodzime, w rysunku odcisku i układu szalunków systemowych, impregnowany przeciwpyłowo i 
przeciwwilgociowo; alternatywnie gładź pomalowana na biało 

− sufit podwieszany – modułowy, (kasetonowy) 60cm x 60cm na ruszcie systemowym; w 
pomieszczeniach sanitarnych o podwyższonych parametrach wilgotnościowych;  

6.6.1.1.3 Podłoga – 
− posadzka betonowa, utwardzana powierzchniowo, w końcowej fazie, po zakończeniu procesu 

zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować odpowiednim preparatem.  
− płytki ceramiczne - gres porcelanowy (gat.I, w jednakowym stopniu kalibracji), w zależności od 

lokalizacji: matowy, polerowany nieszkliwiony tzw. techniczny (antypoślizgowy) o wymiarach min. 30 
cm x 30 cm, R10-R11, cokół – gres 10cm; 

− wykładzina PCW – wytrzymała i trwała wykładzina winylowa homogeniczna z rolki, do pomieszczeń 
o bardzo dużym natężeniu ruchu, przyklejana do podłoża i spawana; o prostej i łatwej konserwacji;  
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− podłogi podniesionej, technicznej należy zastosować rozwiązanie systemowe producenta z 
niepalnych płyt podłogowych (anhydrytowych). Płyty klasyfikowane wg kryteriów normy podłogowej 
PN EN 12825:2002 do klasy nie niższej niż 2. Konstrukcję wsporczą winny stanowić słupki o 
regulowanej wysokości wykonane ze stali ocynkowanej, wykończenie płyt z wykładziny winylowa 
homogeniczna, specjalistyczna przewodząca ładunki elektryczne -  odprowadzająca ładunki.  

6.6.1.2 Średni standard wykończenia: 
6.6.1.2.1 Ściany 

− tynk pomalowany farbą emulsyjną na biało lub w innym kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,  
− tynk pomalowany farbą zmywalną i odporną na zabrudzenia, np. emulsją lateksową, matową; w 

częściach komunikacyjnych i miejscach narażonych na możliwość zabrudzenia 
− okładzina winylowa – PCW przeznaczona do montażu na ścianach, w pomieszczeniach dla których 

ważne jest uzyskanie efektu jednolitej powierzchni, bez fug; gr. 1 mm;  
− płytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych, toaletach, szatniach, gdzie wymagane jest 

wykonanie fartucha przy urządzeniach - gres naturalny, wysoko gatunkowo, rektyfikowany, w 
zależności od lokalizacji: matowy, polerowany, antypoślizgowy, o wymiarach min. 40 cm x 40 cm lub 
60 cm x 60 cm, fuga max. 2mm 

− żywica - system cienkowarstwowy do powierzchni pionowych, grubość warstwy 1,0 mm - w 
pastelowym, monochromatycznym kolorze, wg palety RAL.  

− beton architektoniczny, w indywidualnych szalunkach, impregnowany 
− płyty akustyczne, z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, w zależności od 

przyjętego systemu dopuszcza się montaż bezpośrednio do stropu / ściany lub na systemowej 
konstrukcji nośnej, zalecane płyty o podwyższonej odporności na uderzenia zgodnie z PN-EN-13964 
- klasa 1A, klasa pochłaniania dźwięku A, reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 - Euroklasa A2-
s1,d0 

6.6.1.2.2 Sufity 
− sufit podwieszany, układany od ściany do ściany, modułowy z płyt 600x600mm, z przeznaczeniem 

do pomieszczeń wymagających zachowania podwyższonej higieny (regularnego czyszczenia), do 
pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza (toalety, zaplecze sanitarne, zaplecze 
gastronomiczne). Płyty łatwe w demontażu, wykonane z prasowanej wełny szklanej o wysokiej 
gęstości, powierzchnia licowa wykończona malowaną, łatwą do czyszczenia powłoką, tył płyty 
pokryty welonem szklanym, krawędzie zagruntowane, wymiary płyt 60x60 mm;   

− sufit podwieszany rastrowy, z aluminiowych listewek, wykonanych z taśm aluminiowych 
powlekanych powłokami poliestrowymi, o przekroju w kształcie litery U o wymiarach 25x5 mm, 
krzyżujących się w jednej płaszczyźnie, płyty ażurowe wielkości 60cmx60cm, rozstaw oczek 
75x75mm, kolor np. szary układane na standardowej konstrukcji rusztu. 

− sufity akustycznych systemowe, składające się z płyt z wełny szklanej sprasowanej oraz 
odpowiedniej podkonstrukcji systemowej lub zawiesi; panele i płyty z możliwością demontażu, kolor 
płyt - biały NCS: S 0500-N lub inny wg projektu wnętrz, wymiary płyt 120x60 mm; 60x60 mm; 
odbicie światła > 80%  

6.6.1.2.3 Podłoga  
− posadzka betonowa, utwardzana powierzchniowo, w końcowej fazie, po zakończeniu procesu 

zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować odpowiednim preparatem,  
− posadzka betonowa zatarta na gładko, wykończona samopoziomującą, cienkowarstwową, kolorową 

posadzką przemysłową 
− płytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych, toaletach, szatniach - gres naturalny, wysoko 

gatunkowo, rektyfikowany, w zależności od lokalizacji: matowy lub polerowany, o wymiarach min. 
40 cm x 40 cm lub 60 cm x 60 cm, fuga max. 2mm 

− wykładziny winylowe lub kauczukowe: Wszystkie wykładziny, mające zastosowanie w obiekcie 
muszą spełniać wymogi najwyższej odporności użytkowej, dostosowanej do dużego natężenia ruchu 
w obiektach użyteczności publicznej. Powinny mieć kolorystykę pastelową, monochromatyczną (w 
szczególności wymóg dotyczy okładzin ściennych, na posadzkach należy unikać agresywnych 
wzorów zaciąganych, tzw. „marmurkowych”), z matowym efektem wykończenia oraz powierzchnia 
nie wymagającą nakładania żadnych dodatkowych powłok ochronnych, zabezpieczających. 
Wykładziny powinny mieć bardzo dobra odporność na wgniatanie i działanie środków chemicznych, 
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antybakteryjne i przeciwgrzybiczne (niesprzyjające rozwojowi mikroorganizmów) oraz w klasie 
odporności ogniowej co najmniej trudno zapalne, cokół wywijany na ścianę wys. max. 10 cm. 
o wytrzymała i trwała wykładzina winylowa homogeniczna z rolki, do pomieszczeń o bardzo 

dużym natężeniu ruchu, przyklejana do podłoża i spawana; o wysokiej estetyce, łatwa w 
konserwacji; do pomieszczeń mokrych, o dodatkowych właściwościach antypoślizgowych min. 
R10, całkowita grubość ok. 2,5 mm, przy grubości warstwy użytkowej 2mm. 

o Alternatywa: wulkanizowane płyty kauczukowe z pastylkami do obiektów użyteczności 
publicznej, o właściwościach antypoślizgowych, o wysokich właściwościach antypoślizgowych 
min. R9, całkowita grubość ok. 2,7 mm, przy grubości warstwy użytkowej ni mniej niż 2mm; 
płytki w rozmiarze 50x50cm, o wysokich właściwościach akustycznych - min. 10db, 
elektrostatyczna ≤2 kV oraz w klasie odporności ogniowej co najmniej trudno zapalne. 
Kolorystyka monochromatyczna. 

o wykładzina winylowa,  heterogeniczna o wysokich właściwościach akustycznych - min. 16db 
o wykładzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodząca ładunki elektryczne -  

odprowadzająca ładunki 
o wykładzina winylowa,  heterogeniczna o wysokich właściwościach akustycznych - min. 16db, z 

wierzchnią warstwą użytkową grubości powyżej 1mm z 100% PCW barwionego w masie i 
kalandrowanego z wtopionymi chipsami PCW. 

o panele wykładziny heterogenicznej z 0,7mm wierzchnią warstwą użytkową z PCW 
zabezpieczoną poliuretanem, nie wymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych, 
kalandrowaną między warstwą PCW i pokładem z mieszaniny korka i PCW; instalowanie na płyn 
antypoślizgowy, do przestrzeni biurowych (kwadraty 50.5 x 50.5 cm).  

o homogeniczna, twarda, jednowarstwowa z grupy linoleum bez tzw. finiszu, ścieralna w całym 
przekroju wykładzina z linoleum naturalnego gr. min 4 mm, stanowiąca wierzchnią warstwę dla 
alternatywnego do nawierzchni kauczukowej rozwiązania systemowego powierzchniowo – 
elastycznej podłogi sportowej. 

o nawierzchnia sportowa wielofunkcyjna, kauczukowa, grubość min. 7,5 mm składająca się z 
dwóch zwulkanizowanych w procesie produkcyjnym warstw. Wierzchnia warstwa kauczukowa 
teksturowana o grubości min. 3 mm, natomiast dolna warstwa składająca się z konstrukcji o 
kształcie geometrycznym o grubości min. 4 mm. Całość nawierzchni nieprzepuszczalna dla 
wody, służy do pokrywania nawierzchni sportowych wielofunkcyjnych na obiektach sportowych 
wewnętrznych oraz zewnętrznych. Nawierzchnia kauczukowa powinna być przeznaczona do 
montażu na placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu 
budowy metodą „in-situ” (w całości ani częściowo).  

− W wyznaczonych pomieszczeniach wymóg stosowania kaset instalacyjnych (floorbox). Do decyzji 
Zamawiającego wykonanie w tych pomieszczeniach podłogi podniesionej - należy zastosować 
rozwiązanie systemowe producenta z niepalnych płyt podłogowych (anhydrytowych), wykończenie 
płyt z wykładziny winylowa homogeniczna lub dywanowej, floorboxy.  

− wykładzina dywanowa flokowana, wytrzymała (materiał elastyczny i trudnościeralny), higieniczna, 
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom, całkowicie wodoodporna i zmywalna. W 
niektórych pomieszczeniach wymóg podwyższonych parametrach dźwiękochłonności (izolacja 
akustyczna powyżej 20 dB) oraz antypoślizgowy (zgodnie z normami HSE). W zależności od 
wbudowania stosowany w rolce jak i w płytach, warunek dodatkowy odporność na działanie kółek 
meblowych w użyciu ciągłym. Kolorystyka do akceptacji Zamawiającego.  

Parapety wewnętrzne - konglomerat kamienno podobny, zgodny z kolorystyką w obiekcie. 
Standard A instalacyjny pomieszczeń biurowych i pomieszczeń pracy – dla każdego stanowiska pracy należy 
przewidzieć standardowo – gniazdo podwójne z sieci gwarantowanej urządzeniem podtrzymującym 
zasilanie/UPS/, gniazdo podwójne rezerwowane / agregatem prądotwórczym/ oraz dwa gniazda 2xRJ45 
pozwalające na podłączenie faksu, telefony, i komputera (ISDN). 
Wszystkie instalacje znajdujące się w pom. sali konferencyjnej, stanowisko dowodzenia (spiker i policja) – 
lokalizować w instalacyjnych kasetach podłogowych /floorboxy/ wyposażenie dostosować do elementów 
wykończeniowych pomieszczenia. 
6.6.1.3 Wysoki standard wykończenia: 
Wymagany projekt wnętrz dla wszystkich pomieszczeń i stref, dla których wskazano standard wysoki 
wykończenia. 
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6.6.1.3.1 Ściany 
− tynk pomalowany farbą emulsyjną (akrylową - półmat lub lateksową matową, w zależności od 

umiejscowienia) na biało lub w innym kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,  
− kamień naturalny – granit lub wapień, w układzie wielkoformatowych płyt o gr min. 3 cm i 

indywidualnym rysunku ułożenia;  
− płyty ceramiczne wielkoformatowe: spiek kwarcowy, składający się z naturalnych minerałów (piasek 

kwarcowy, granit, łupek spajane pigmentami ceramicznymi) – wym. 100cm x 300cm, gr. min. 3mm 
− płytki ceramiczne w toaletach, o ile Zamawiający zaakceptował - gres naturalny, wysoko gatunkowo, 

rektyfikowany, w zależności od lokalizacji: matowy, polerowany, antypoślizgowy, o wymiarach min. 
60 cm x 120 cm lub 120 cm x 120 cm fuga 1mm 

− okładzina winylowa o podwyższonych walorach estetycznych, uzgodniona z Zamawiającym; – 
przeznaczona do montażu na ścianach, w pomieszczeniach dla których ważne jest uzyskanie efektu 
jednolitej powierzchni, bez fug; gr. 1 mm;  

− żywica - system cienkowarstwowy do powierzchni pionowych, grubość warstwy 1,0 mm - w 
pastelowym, monochromatycznym kolorze, wg palety RAL.  

− beton widokowy, w matrycach architektonicznych, impregnowany 
− płyty akustyczne, z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, w zależności od 

przyjętego systemu dopuszcza się montaż bezpośrednio do stropu / ściany lub na systemowej 
konstrukcji nośnej, zalecane płyty o podwyższonej odporności na uderzenia zgodnie z PN-EN-13964 
- klasa 1A, klasa pochłaniania dźwięku A, reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 - Euroklasa A2-
s1,d0 

6.6.1.3.2 sufity 
− sufity akustycznych systemowe, składające się z płyt z wełny szklanej sprasowanej oraz 

odpowiedniej podkonstrukcji systemowej lub zawiesi; panele i płyty z możliwością demontażu, 
układane łącznie z panelami o powierzchni gamma (odbijającymi dźwięk) w podziale 50%/50%; 
kolor płyt - biały NCS: S 0500-N lub inny wg projektu wnętrz, klasa pochłaniania dźwięku A wymiary 
płyt 240x60 mm; 120x60 mm; odbicie światła > 80%  

− sufit podwieszany do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza (toalety). Płyty łatwe w 
demontażu, wykonane z prasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości, powierzchnia licowa 
wykończona malowaną, łatwą do czyszczenia powłoką, tył płyty pokryty welonem szklanym, 
krawędzie zagruntowane, wg projektu wnętrz, wymiary płyt 60x60 mm; odbicie światła > 80%   

− sufit podwieszany rastrowy, z aluminiowych listewek, wykonanych z taśm aluminiowych 
powlekanych powłokami poliestrowymi, o przekroju w kształcie litery U o wymiarach 25x5 mm, 
krzyżujących się w jednej płaszczyźnie, płyty ażurowe wielkości 60cmx60cm, rozstaw oczek 
75x75mm, kolor np. szary układane na standardowej konstrukcji rusztu. 

− sufity wyspowe gipsowo – kartonowe wg projektu wnętrz 
6.6.1.3.3 Podłoga – 

− kamień naturalny – płyty granitowe w układzie wielkoformatowych płyt o gr min. 3 cm i 
indywidualnym rysunku ułożenia wg projektu wnętrz; w strefach wejściowych – kamień 
płomieniowany;  

− płyty ceramiczne wielkoformatowe: spiek kwarcowy, składający się z naturalnych minerałów (piasek 
kwarcowy, granit, łupek spajane pigmentami ceramicznymi) – wym. 100cm x 300cm, gr. min. 3mm 

− płytki ceramiczne w toaletach, o ile Zamawiający zaakceptował - gres naturalny, wysoko gatunkowo, 
rektyfikowany, w zależności od lokalizacji: matowy, polerowany, antypoślizgowy, o wymiarach min. 
60 cm x 120 cm lub 120 cm x 120 cm fuga 1mm 

− Wykładzina dywanowa - flokowana, wytrzymała (materiał elastyczny i trudnościeralny), higieniczna, 
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom, całkowicie wodoodporna i zmywalna. W 
niektórych pomieszczeniach wymóg podwyższonych parametrach dźwiękochłonności (izolacja 
akustyczna powyżej 20 dB) oraz antypoślizgowy (zgodnie z normami HSE), wykładzina 
bezkierunkowa z rolki, do akceptacji Zamawiającego. 

Blaty umywalkowe w toaletach – kamienne/spiek kwarcowy, kolorystyka dostosowana do posadzki/ścian 
Parapety wewnętrzne - kamienne, zgodny z kolorystyką przyjęto w obiekcie 
6.6.1.4 Deweloperski standard wykończenia: 

Deweloperski standard wykończenia dotyczy powierzchni, które są wykończone przez Wykonawcę. 
Najemca, opracowując projekty wnętrz w zakresie adaptacji pomieszczeń winien kierować się założeniami, 
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zgodnymi z obowiązującymi w obiekcie standardami. Wysokiemu standardowi wykończenia podlega 
pomieszczenia restauracyjne zlokalizowane w budynku głównym. Punkty gastronomiczne, zlokalizowane pod 
trybunami - średniemu. 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają służyć Wykonawcy oraz potencjalnemu Najemcy 
powierzchni na stadionie do prawidłowego wykonania robót i adaptacji przewidzianych pod wynajem 
powierzchni, w sposób zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego  

Jednocześnie poniższe wytyczne wraz z wymogami określonymi w niniejszym programie 
funkcjonalno - użytkowym pozwolą wykończyć obiekt w odpowiednim standardzie, nie naruszając struktury 
funkcjonalno-przestrzennej stadionu, zachowując bezpieczeństwo całego obiektu.  

Wykonawca, jako przedstawiciel Zamawiającego i Użytkownika odpowiada za współpracę             
z potencjalnym Najemcą we wszystkich sprawach związanych z przygotowaniem projektów wykonawczych, 
ich zatwierdzaniem oraz za wszelkie prace z wiązane z organizacja budowy na etapie wykonywania aranżacji 
w przedmiocie najmu. W przypadku braku Najemcy za współpracę z potencjalnym Najemcą odpowiada 
Użytkownik stadionu. 

Przekazanie pomieszczeń najmu potwierdzone będzie protokołem przekazania sporządzonym przez 
Zamawiającego, Użytkownika i Najemcę. 

Wykonawca ma obowiązek wykończyć przestrzenie przewidziany do wynajmu w stanie tzw. 
deweloperskim, jaki Najemca zastanie w momencie przekazania lokalu w celu wykonania swoich prac 
wykończeniowych.  

Elementy ogólnobudowlane: 
- ściany i słupy żelbetowe – beton szalunkowy, w zależności od lokalizacji, możliwy w wykonaniu betonu 
architektonicznego, widokowego,  
- ściany wydzielające lokal żelbetowe lub murowane lub z płyt gipsowo kartonowych oraz ściany wewnętrzne 
będą wykonane zgodnie z projektem i wg odpowiedniego standardu przez Wykonawcę. Ewentualne zmiany, 
wynikające z aranżacji Najemcy i uzgodnione przez Zamawiającego, będą wykonane przez Najemcę na 
własny koszt. 
- sufity – beton szalunkowy lub sufit podwieszany, wg standardu pomieszczenia 
- posadzki – wg standardu pomieszczenia i projektu Wykonawcy 

Posadzki, sufity, witrynę lub roletę oddzielającą lokal od komunikacji ogólnej oraz lady wykonuje 
Wykonawca. Wszelkie zmiany powierzchni najmu, wynikające ze zmian aranżacyjnych Najemcy, wymagające 
opracowania zamiennych projektów lub ewentualnych zmian z tego tytułu w wykonawstwie obiektu, mogą 
być opracowane i wykonane przez Najemcę samodzielnie i na własny koszt, jedynie po uprzednim uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego. 

Jeżeli w przedmiocie najmu występują zewnętrzne okna lub ściany szklane, Najemca nie może ich  
zastawić, zabudować reklamami, zakleić szyb literami itp. Sposób aranżacji okien lub ścian szklanych  
podlega uzgodnieniu z Zamawiającym, niezależnie od zmian aranżacji.  
6.6.1.4.1 Instalacja wodno – kanalizacyjna 

Wykonawca wykona wszystkie podejścia zgodnie z projektem podstawowym (budowlanym i 
wykonawczym) opracowanym wg PFU i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany wymagają 
uzgodnienia z Zamawiającym przed wykonaniem jakichkolwiek czynności budowlanych. 

Doprowadzenie wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją do punktu pomiarowego.  
Rozprowadzenie instalacji kanalizacji wewnątrz lokalu wraz z białym montażem wykonuje 

Wykonawca. Specjalistyczne urządzenia technologiczne oraz ewentualne zmiany wynikające z ich 
zastosowania, Najemca wykona na własny koszt. 
6.6.1.4.2 Wentylacja 

Świeże powietrze w ilościach niezbędnych będzie dostarczane z centralnego systemu wentylacji.  
Powietrze będzie schładzane latem, a zimą podgrzewane. Świeże powietrze doprowadzane będzie instalacją 
kanałową zakończoną anemostatami w ilościach zależnych od powierzchni lokalu, zapewniających 2 wymiany 
na godzinę dla powierzchni usługowych, średnio 4 - krotną wymianę dla punktów gastronomicznych.  

Instalacja i rozprowadzenie wewnątrz lokalu wraz z urządzeniami peryferyjnymi, zostanie wykonana 
przez Wykonawcę. Rodzaj, ilość i typ anemostatów będzie określona w dokumentacji budowlanej, której 
opracowanie leży w obowiązku Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian ilości i typów przez Najemcę, 
zmiany zostaną wykonane na koszt Najemcy.   

Wyciąg powietrza odbywać się będzie indywidualną instalacją kanałową doprowadzoną do lokalu 
Powyższe założenia dotyczą również klimatyzacji. 
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Najemca jest zobowiązany ująć w swoim projekcie instalacji ewentualne zmiany i przekazać 
Wykonawcy w formie dokumentacji powykonawczej.  
6.6.1.4.3 Instalacje elektryczne 

Do każdego lokalu doprowadzona będzie standardowa wewnętrzna linia zasilająca (WLZ). 
Dodatkowe  bezpośrednie podłączenia np. 380V wykonywane będą na koszt Najemcy.  

Do każdego lokalu doprowadzone będzie przyłącze telefoniczne – jedna linia telefoniczna. 
Dodatkowe linie energetyczne i telefoniczne będą wykonane na koszt Najemcy. 
Projektowana i wykonywana przez Wykonawcę instalacja elektryczna wewnątrz lokalu będzie spełniać 
następujące warunki: 
- Moc szczytowa 85-600W/m2 – na pow. gastronomicznej lub wg potrzeb Najemcy i po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
- Moc szczytowa 60 - 80W/m2 na pow. usługowej 
- Moc szczytowa 40W/m2 na pow. magazynowej 
Rozdzielnica lokalu: wykonanie według indywidualnego projektu Najemcy, o ile wprowadzane będą zmiany 
do projektu podstawowego, realizowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego z Zamawiającym, wyposażona 
w licznik elektroniczny z nadajnikiem impulsów. Obudowa rozdzielnicy blaszana lub z tworzywa izolacyjnego 
trudnopalnego, stopień ochrony (również po otwarciu drzwiczek rozdzielnicy) nie gorszy niż IP 30, modułowa 
z listwą PE - Instalacje muszą być wykonane zgodnie z PN w szczególności PN-IEC 60364, Prawem 
Budowlanym i przepisami BHP. 
- Ochronnik II stopnia 
- Zabezpieczenie przedlicznikowe  
- Licznik elektroniczny z nadajnikiem impulsów 
- Wyłączniki nadmiarowo - prądowe oraz różnicowoprądowe wg potrzeb. 

Do zasilania nagłośnienia lokalu powinien być wydzielony osobny obwód, umożliwiający poprzez 
stycznik wyłączenie nagłośnienia lokalu w momencie rozgłaszania komunikatu alarmowego DSO. 
Najemca jest zobowiązany ująć w swoim projekcie instalacji elektrycznej ewentualne zmiany i przekazać 
Wykonawcy w formie dokumentacji powykonawczej.  
6.6.1.4.4 Instalacje niskoprądowe 

W zależności od przyjętych przez Wykonawcę założeń projektowych i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lokal posiadać będzie sygnalizację alarmu pożaru (SSP). 

Wszelkie zmiany projektowe i dołożenie czujek ppoż związane np. z wykonaniem sufitu 
podwieszonego lub zmiana powierzchni najmu ponosi Najemca. Najemca jest zobowiązany ująć w swoim 
projekcie instalacji ewentualne zmiany i przekazać Wykonawcy w formie dokumentacji powykonawczej.  
6.6.1.4.5 Standard wyposażenia pomieszczeń przez Najemcę 

Powierzchnie objęte najmem należy wyposażyć wg standardu średniego oraz wysokiego, stosownie do 
wymagań Zamawiającego stawianych pomieszczeniom. 

6.6.2 Wycieraczki 
Przed wejściami do budynku głównego zastosować systemowe wycieraczki do obuwia na całą szerokość 
drzwi, w ramach z profili aluminiowych z wypełnieniem. Przewidzieć lokalne obniżenie z odwodnieniem lub 
inne rozwiązanie zapobiegające gromadzenia się wilgoci, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6.6.3 Balustrady 
W budynku głównym zaleca się stosowanie pochwytów i balustrad ze stali nierdzewnej lub szkła, 

ewentualnie inaczej, jeżeli Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie. 
Na stadionie w obszarze sektora VIP (oraz pierwszego rzędu wszystkich trybun) i lóż, jako rozwiązanie 

zapewniające niezakłócony widok na płytę boiska, zaleca się zastosowanie samonośnych balustrad szklonych 
szkłem bezpiecznym. Bariery i pozostałe balustrady na trybunach dopuszczone z rur stalowych, 
ocynkowanych ogniowo/malowanych proszkowo w kolorze z palety RAL (po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego). 

6.6.4 Szachty instalacyjne 
Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, w ilości i lokalizacji zgodnej z wymaganiami dla 

tego typu budynków oraz projektów opracowanych prze Wykonawcę. 
6.6.5 Windy 

 W celu usprawnienia komunikacji, w tym również dla osób niepełnosprawnych należy projektować 
dźwigi osobowe min. 8 osobowe, co najmniej jeden dostosowany do transportu towarów (kabina min. 
110cmx210cm), bez maszynowni i podszybia z napędem linowym ciernym z wykorzystaniem pasów 
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stalowych w poliuretanowej powłoce, gwarantujących trwałość oraz płynność poruszania, przy jednoczesnej 
eliminacji hałasu (max. 55 dBA). Każdorazowo model urządzenia oraz wyposażenie należy uzgodnić z 
Zamawiającym.  

6.6.1 Zabudowa pomieszczeń sanitarnych – 
Kabiny toalet należy wydzielać za pomocą modułowego systemowego rozwiązania, opartego na 

standardowych kabinach wykonanych z HPL gr. min. 10mm. Kabiny wyposażone w zamki wraz z ochronnym 
otwieraczem awaryjnym drzwi i wskaźnikiem „wolne – zajęte”. Wyposażenie kabin (np. wieszak, uchwyt do 
papieru toaletowego itp.) znajduje się poza dostawą Wykonawcy, który zobligowany jest do zaprojektowania 
i montażu elementów wyposażenia dostarczonego przez Użytkownika.  

Kolorystyka spójna z wykończeniem wnętrz do uzgodnienia z Zamawiającym. 
6.6.2 Wyposażenie toalet 
Toalety ogólnodostępne – powinny wyróżniać się nowoczesnością i standardem wyposażenia 

dostosowanym do danej strefy, zgodnie z wymogami niniejszego PFU oraz najnowszymi trendami. 
Urządzenia sanitarne (umywalki, miski ustępowe, pisuary), wykonane z ceramiki – gatunek I, z osłonami 
ochronnymi - niewidoczne śruby mocujące. Miski ustępowe wiszące na ścianie instalacyjnej systemu na 
stelażu, przycisk spłuczki podtynkowej. Spłuczki podtynkowe do zabudowy, przycisk spłuczki podtynkowej 
systemowy wg rozwiązania systemowego z przyciskiem dwudzielnym z oszczędzaniem wody.  
Pisuary podwieszane na ścianie instalacyjnej systemu na stelażu, przycisk spłuczki podtynkowej – systemowy 
uruchamiany na czujnik podczerwieni; przegroda między pisuarami – wyrób gotowy, systemowy.  
Umywalki wiszące, w pomieszczeniach z podwyższonym standardem wpuszczane w blat lub nablatowe. 
Baterie sztorcowe, oszczędzające wodę. 
Lustra nietłukące, o ile opisane w PFU, wklejane w płaszczyznę ściany lub w ramie ze stali nierdzewnej, 
odporne na uszkodzenia. Wyposażenie uzupełniające: dozowniki mydła, dozowniki ręczników papierowych, 
suszarki do rąk, dozowniki papieru toaletowego, wieszaki, lustra naścienne, ognioodporne pojemniki na 
odpadki, objęte dostawą Użytkownika, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i zamontować. 
Należy wyeliminować wszelkie wystające elementy o ostrych krawędziach. 

Toaleta dla niepełnosprawnych – Miski ustępowe podwieszane, ceramiczna z deską, typ specjalny i 
umywalki również wiszące z baterią mieszakową, oszczędzającą wodę, specjalistyczna, przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. Poręcze ścienne uchylne, ze stali nierdzewnej; lustro specjalistyczne, uchylne z 
regulacją. Dodatkowo zainstalowane pochwyty i poręcze ze stali kwasoodpornej w dostawie Wykonawcy. 
Pozostałe wyposażenie analogicznie jak wyżej 

6.6.3 Wyposażenie dodatkowe 
6.6.3.1 Kotara grodząca 

Wydzielenie sali rozgrzewkowej kotarą grodzącą z napędem elektrycznym, podwieszoną na linkach 
do podkonstrukcji stalowej, zamontowanej do stropu. Sterowanie przesuwem kotary powinno odbywać się 
za pomocą wyłącznika umieszczonego w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. 
Kotara wykonana jest z materiału niepalnego posiadającego atest niepalności 
6.6.3.2 Ścianki wydzielające pomieszczenia 

Wydzielenie sal konferencyjnych od ciągów komunikacji ogólnej przewidzieć jako system ścianek 
wewnętrznych przesuwnych, przeszklonych, szklonych szkłem laminowanym o odpowiednim uszczelnieniu 
pionowym elementów do podłogi i prowadnicy oraz poziomym systemie urządzeń wysuwających i 
chowających uszczelki w trybie kontroli automatycznej (zasilane 220V). Zaleca się rozwiązanie 
półautomatyczne, posiadające zastosowany system, jednak otwieranie ścianki pozostaje ręczne (szczegóły 
zgodnie z rozwiązaniami szczegółowymi producenta), możliwy jest również system ręczny. Sale 
konferencyjne wydzielane pomiędzy sobą (wydzielenia pomieszczeń) ścianką systemową, pełną, 
dźwiękoszczelną. Zastosować system z zabudowanym parkingiem skrzydeł w przypadku pozostawienia 
powierzchni jako otwartej (open space).  
6.6.3.3 Podesty 

Maksymalna wysokość wykończonej powierzchni każdego z podestów 17,5cm, wymiary wg 
wytycznych, zgodne z projektem. Konstrukcja z kątowników stalowych zimnowalcowanych ocynkowanych 
60x60 w rozstawie co 60cm, przytwierdzona na stałe do podłoża, pokryta w całości co najmniej trudno 
zapalną, wodoodporną płytą MFP 25mm, obitą wykładziną dywanową/PCW w kolorze zgodnym z projektem. 
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6.7 Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 
6.7.1 Komunikacja 
Na terenie należy przewidzieć drogi wewnętrzne, chodniki, ciągi pieszo-jezdne, parkingi w ilości 

uwzględniającej program użytkowy i pojemność stadionu oraz układ dróg wewnętrznych włączony w obsługę 
komunikacyjną miasta.  
Zarówno projekt jak i wykonanie winno być zgodne z obowiązującymi przepisami, spełniając wymogi 
określone w następujących dokumentach: 
- Zarządzenie Nr 688/11Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie: Wprowadzenia 
wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg. 
- Zarządzenie Nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: Wprowadzenia 
zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto 
Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka. 
6.7.1.1 Komunikacja wizualna i akustyczna 

Należy zaprojektować i wykonać kompleksowy system graficznej komunikacji wizualnej, obejmujący 
wszystkie obiekty obsługi widzów, zrozumiały także dla międzynarodowej publiczności, nie znającej języka 
polskiego. System musi zawierać także trwałą, wyraźną numerację rzędów i siedzisk.  

Drogi dojścia do stadionu będą odpowiednio oznakowane (np. w formie piktogramów) tak, aby w 
sposób czytelny doprowadziły widzów do odpowiednich sektorów.  

Stadion musi być wyposażony w system nagłaśniana. System nagłaśniana stadionu nie może być 
uzależniony wyłącznie od głównego źródła zasilania. 

Należy uwzględnić w projekcie (przewidując odpowiednie miejsce do montażu), że stadion musi 
posiadać regulamin wewnętrzny obiektu i regulamin imprezy masowej, który musi zostać rozmieszczony na 
stadionie w widocznych i łatwo dostępnych dla widzów miejscach w szczególności przy wszystkich wejściach. 
Wszystkie obowiązujące regulaminy muszą być udostępnione w formacie nie mniejszym niż A0. 
6.7.1.2 Drogi i dojścia do stadionu 

Drogi dojazdowe, w tym zjazdy i dojścia spoza terenu stadionu i na terenie stadionu urządzić wg 
zaleceń w punkcie 2.3 niniejszego PFU. 

Na terenie inwestycji należy zaprojektować i wybudować układ drogowy w oparciu o istniejące 
zjazdy z drogi powiatowej (ul. 7 czerwca 1991r) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania i 
obsługi stadionu. Intencją Zamawiającego jest uzyskanie efektownej i odpowiednio przestronnej powierzchni 
przed stadionem od strony południowej, tak więc w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebudowę 
istniejących zjazdów. W gestii Wykonawcy leży uzyskanie warunków obsługi komunikacyjnej oraz 
opracowaną w oparciu o nie, dokumentację projektową należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku 
i Pełnomocnikiem ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruch Drogowego. 

Należy zaprojektować 3 wjazdy na płytę boiska o szer. 4,5m i wys. 4,2m. Wjazdy w trakcie imprez 
pełnią rolę wejść i wyjść ewakuacyjnych dla publiczności, a także funkcję przewietrzającą i umożliwiającą 
dostęp serwisowy do płyty boiska. 

Do decyzji projektanta pozostawia się ostateczne ich umiejscowienie, warunkując jednak wykonanie 
dwóch w następujących narożnikach - pomiędzy trybuną zachodnią a północną, a także trybuną północną i 
wschodnią przejazdy techniczne, umożliwiający dostęp do płyty boiska pojazdom pogotowia, straży pożarnej, 
policji, pojazdów służb utrzymania boiska i innych. 

W zakresie komunikacji pieszej należy zaprojektować plac dla publiczności od strony południowej, 
główne ciągi piesze, a w oparciu o nie, wejścia na teren stadionu. Planowanie ciągów pieszych napływu 
widzów nie powinien kolidować z ruchem kołowym, a ich parametry bezpieczeństwa winny spełniać 
obowiązujące przepisy i wytyczne szczegółowe, w tym w szczególności PZPN (wejścia, kołowroty, bramy, 
szerokość przejść, ilości miejsc w rzędach, szerokość schodów, dróg i bram ewakuacyjnych, ilość 
kołowrotków i wielkości stref wejścia, oraz obliczenia czasu ewakuacji, wykonane na etapie projektowania 
stadionu) Ciągi komunikacyjne należy wyposażyć w znaki oraz tablice informacyjne. 

W szczególności nacisk położyć na organizowanie ciągów komunikacyjnych tak, by umożliwić 
osobom uczestniczącym w imprezie masowej przemieszczanie się na obszarze stadionu, w ramach 
przestrzeni (np. sektora) określonej posiadanym biletem wstępu, w tym od miejsca weryfikacji dokumentu 
wstępu do miejsca siedzącego. Wejście odbywa się winno przez bramki kontrolujące przejście, następnie 
widzowie przemieszczają się na poszczególne sektory, nie mieszając się jednak między nimi. Ewakuacja 
odbywać się powinna szybko i bezpiecznie wyjściami ewakuacyjnymi, umieszczonych bezpośrednio w 
ogrodzeniach biegnących wokół stadionu, pomiędzy wejściami.  
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Należy ponadto przewidzieć interwencyjne wyjścia ewakuacyjne na płytę boiska. 
Wszystkie przejścia i klatki schodowe w obszarach przeznaczonych dla widowni należy pomalować na 

jasny kolor. 
Sektor gości musi posiadać osobne wejścia oraz wyjścia ewakuacyjne.  
6.7.1.3 Rozwiązania materiałowe ciągów komunikacji 

Preferowane nawierzchnie ciągów pieszych w najbliższym otoczeniu stadionu oraz placu dla widzów 
powinny stanowić nawierzchnie betonowe z dodatkami szlachetnych kruszyw. Użyte materiały winny 
charakteryzować się wysoką antypoślizgowością i mrozoodpornością. Rozwiązania kolorystyki oraz wzorów 
nawierzchni należy w fazie koncepcyjnej uzgodnić z Zamawiającym.  

Preferowane nawierzchnie ciągów dróg kołowych betonowe/asfaltowe 
6.7.1.4 Parkingi 

Parkingi na terenie stadionu urządzić wg zaleceń w punkcie 2.3 niniejszego PFU. Wszystkie miejsca 
parkingowe dla publiczności powinny być zlokalizowane w odpowiedniej bliskości wejść na stadion, 
umożliwiając widzom możliwie bezkolizyjne dostanie się, poprzez kołowroty, na wyznaczony sektor stadionu. 
Parkingi wskazane jako wydzielone powinny być zabezpieczone przed wtargnięciem osób niepowołanych. 

Poszczególne parkingi wokół stadionu powinny być oznakowane literami odpowiadającymi 
właściwym sektorom. Parkingi winne być jasno oświetlone, posiadać utwardzoną nawierzchnię, być wyraźnie 
oznakowane. 

Minimalna ilość miejsc parkingowych dla VIP-ów w obszarze strzeżonym 150, min. 3 dla osób 
niepełnosprawnych  

Wskazane aby dojazd do oddzielnego parkingu dla samochodów i autokarów drużyny przyjezdnej 
przewidzieć osobną drogą dojazdową.  

Minimum 2 miejsca dla autokarów obu drużyn - zawodników biorących udział w meczu – oraz 
minimum 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych sztabu (trenerzy, sędziowie, działacze, 
delegat meczowy, obserwatora, itp.) należy umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie szatni, bez kolizji z 
dojściami z innych parkingów. Zawodnicy i działacze muszą mieć możliwość wysiadania z samochodów lub 
autokarów i wchodzenia bezpośrednio do szatni bez kontaktu z publicznością. 

Preferowanym rozwiązaniem jest rozmieszczenie takich miejsc parkingowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie szatni; parkingi te muszą być odizolowane od publiczności. 

Dla przedstawicieli środków przekazu wymagany jest osobny parking na minimum 40 miejsc, 
oddzielony od parkingu dla publiczności, spełniający wymogi jak dla pozostałych. 

Ogrodzenie obszarów wydzielonych parkingów powinno odpowiadać przyjętym rozwiązaniom dla 
ogrodzeń zewnętrznych. 
6.7.1.5 Plac dla wozów transmisyjnych i służb interwencyjnych 

Należy przewidzieć parking dla zgrupowania pojazdów pogotowia, straży pożarnej, policji (w tym 
wozy bojowe) i innych pojazdów szybkiego reagowania o powierzchni minimum 250 m2 i odpowiedniej 
nośności, lokalizując po zachodniej stronie stadionu. Parking musi spełniać wszystkie kryteria opisane w 
podręczniku licencyjnym PZPN oraz być zgodny z zaleceniami służb interwencyjnych (na etapie projektu 
budowlanego należy uzgodnić z przedstawicielami lokalnej Policji). 

Strefa wozów transmisyjnych to obszar na stadionie zapewniający odpowiednią powierzchnię 
parkingową dla samochodów ciężarowych wykorzystywanych przez stacje telewizyjne (43 tony) dla celów 
zewnętrznych transmisji z meczów. Minimalna powierzchnia takiej strefy to 1000m² i powinna być 
wyposażona w bardzo sprawnie działający system odprowadzania wód opadowych, uniemożliwiający 
powstawanie ewentualnych zastoin lub być zadaszona. Strefa wozów transmisyjnych powinna być 
zlokalizowana w obrębie stadionu nie dalej niż 100 m trybuny głównej, jednak w bezpiecznej, wydzielonej z 
dostępu osób postronnych strefie, w bezpośrednim sąsiedztwie i dostępem do strefy wozów służb 
ratowniczych oraz wolnej od zadrzewień i innych przeszkód. Strefa ta powinna mieć zasilanie awaryjne (2 
przyłącza prądu trójfazowego: 3x125A i 3x63A) oraz niezakłócony widok w stronę południowego 
(południowo-zachodniego) horyzontu (w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dla wozów transmisyjnych, 
jednak nie dalszym niż 50 m, należy zarezerwować miejsce dla co najmniej 2 pojazdów łączności satelitarnej 
- DSNG). W celu uniknięcia problemów z okablowaniem strefa ta powinna znajdować się po tej samej stronie 
budynku stadionu co trybuna główna i być wyposażona w oddzielne przyłącza oraz gniazdo A/V (XLR M) – 
min. 2 (z systemem dźwiękowym sali konferencyjnej) 
Należy przewidzieć dobre oświetlenie strefy - min 100 Ev (lx). 
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6.7.1.6 Oświetlenie ternu 
Oświetlenie terenu należy zapewnić za pomocą opraw oświetleniowych ledowych, montowanych na 

wolostojących słupach aluminiowych o wysokości min. 6,0m. Latarnie winny posiadać współczesną formę, 
dostosowaną do stylistyki obiektu, stanowiąc ważne uzupełnienie przestrzeni i terenu wokół 
stadionu.  Dopuszczone są oprawy wpuszczane w nawierzchnię, z zastrzeżeniem nieumieszczania w strefach 
wejściowych. Stosowanie oświetlenia niskiego jest niewskazane. Zastosowanie oświetlenia sodowego 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 

6.7.2 Ogrodzenie 
Stadion jako obiekt należy wydzielić od otoczenia odpowiednim ogrodzeniem zewnętrznym, 

widocznym na całej długości, a znajdujące się w pobliżu krzewy, drzewa itp. nie mogą ułatwiać jego 
przekroczenia. Ogrodzenie winno spełniać wymogi określone w stanowisku Zespołu do spraw Estetyki Miasta 
w piśmie z dn. 12.02.2018 sygn.WRM-VI.670.13.2018.AMI i posiadać uzgodnienie Zespołu na etapie 
projektu budowlanego, zgodnie z obowiązująca procedurą. 

Zgodnie z informacją zawartą na wstępie opracowania istniejące ogrodzenie terenu zaznaczone w 
inwentaryzacji należy przewidzieć do usunięcia, wykonując nowe ogrodzenie w stałej konsultacji z 
Zamawiającym na etapie projektu budowlanego. Strefa dojścia kibiców gości winna być wydzielona na całej 
długości trasy, począwszy od bramy wjazdowej od strony ul. Łukasiewicza do sektora, również od strony 
Jaru. Linia przebiegu nowego ogrodzenia nie musi pokrywać się z linią rozebranego, starego ogrodzenia i 
powinna wynikać z planowanego zagospodarowania terenu. 

Obszary oczekiwania dla samochodów i pieszych należy tak zorganizować, aby nie kolidowały z 
obszarem ruchu publicznego. Kasy, kioski lub inne obiekty budowlane, które mogą być umieszczone w 
ogrodzeniu lub w jego pobliżu, należy tak ukształtować, aby nie stanowiły pomocy w przekroczeniu 
ogrodzenia.  
6.7.2.1 Ogrodzenie zewnętrzne 

Stadion musi być otoczony zewnętrznym systemowym ogrodzeniem panelowym, znajdującym się od 
stadionu w odległości umożliwiającej swobodny przepływ ludzi. Ogrodzenie wokół stadionu, powinno mieć 
wysokość min. 2,5m. Konstrukcja musi uniemożliwiać niekontrolowane wejście. 

Bramy ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz oraz być wyposażone w proste i szybkie w 
obsłudze zamknięcie, przy czym nie mogą po otwarciu wykraczać poza teren inwestycji. 

Wejścia i wyjścia oraz wjazdy i wyjazdy w zewnętrznym ogrodzeniu należy tak ukształtować, aby 
ruch samochodów i pieszych mógł być ciągły i uporządkowany.  

Wejście na stadion winno odbywać się pojedynczo (jedna osoba za drugą).W ogrodzeniu należy 
zlokalizować bramki obrotowe (kołowroty), przeznaczone do kontroli ruchu osobowego, współpracujące z 
systemem biletowym i kontroli wejścia, umożliwiający weryfikację uprawnień do wejścia na obiekt sportowy 
jakim jest stadion. Bramki obrotowe służą jedynie jako wejście na stadion i wymagają ustawienia urządzeń 
kierujących, a w razie potrzeby zapór wstępnych. Kołowrotki muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby 
nie powodowały zatorów i zapewniały płynny przepływ dużej ilości osób, przyjmując max. 660 widzów w 
ciągu godziny na 1 kołowrotek.  

Wszystkie kołowrotki należy wyposażyć w odpowiedni system kontroli wejść i sprzedaży biletów, 
włączony w centralny system napełniania obiektu lub poszczególnych sektorów. Drzwi i bramy wejściowe i 
wyjściowe muszą być sprawne i oznakowane w sposób, który powszechnie uznawany jest za zrozumiały. 

Wszystkie wyjściowe drzwi, furtki i bramy na stadionie muszą być wyposażone w urządzenie 
zamykające, które można w sposób łatwy i szybki obsługiwać od środka lub być tak zaprojektowane, aby 
były zamknięte w czasie, gdy na stadionie znajdują się widzowie. 

Wszystkie furtki, drzwi i bramy wyjścia ze stadionu muszą być pomalowane na jasny kolor. Wszystkie 
bramki i bramy w ogrodzeniu wyznaczającym teren stadionu muszą być od wewnątrz oznaczone jako wyjścia 
ewakuacyjne i ponumerowane. Wszystkie bramy muszą wytrzymywać napór tłumu, być szeroko otwierane i 
zamykane bez stwarzania zagrożeń (w stanie otwartym powinny dać się zablokować).  
6.7.2.2 Ogrodzenie wewnętrzne 

Każda trybuna stadionu musi być wyposażona w furtki ewakuacyjne umożliwiające bezpieczne 
zejście na płytę boiska. W zależności od przyjętego planu ewakuacji, każda taka furtka musi być stosownie, 
dwustronnie oznaczona, np. „wyjście ewakuacyjne”, „wyjście bezpieczeństwa”, „wyjście awaryjne” itp. 

Furtki te muszą wyróżniać się innym kolorem od pozostałych elementów ogrodzenia, muszą być 
pomalowane na jasny kolor, oraz posiadać unikalną, dwustronną numerację w formacie nie mniejszym niż 
A5, oraz muszą być drożne i otwierać się na zewnątrz w kierunku od widzów. W celu zapobieżenia 
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nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na stadion lub płytę boiska, przedmiotowe bramy i furtki muszą być 
wyposażone w urządzenie blokujące, które może łatwo i szybko otworzyć od wewnątrz dowolna osoba, lub 
muszą być tak zaprojektowane, aby były zamknięte w czasie, gdy na stadionie znajdują się widzowie.  

W celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia widzów, ogólnodostępne pomieszczenia - zaplecza 
sanitarne oraz gastronomiczne poszczególnych sektorów - należy sytuować z dala od bramek wejściowych i 
bram ewakuacyjnych w ogrodzeniu.  

Stadion musi być wyposażony w udogodnienie dla odpowiedniej obsługi widzów niepełnosprawnych 
poprzez zapewnienie minimum jednej osobnej, specjalnie dostosowanej bramki wejściowej. 

6.7.3 Mała architektura 
Elementy małej architektury powinny charakteryzować się nowoczesnością, trwałością, spełniać 

wysokie wymagania techniczne, estetyczne i użytkowe. 
Stadion musi być wyposażony w: 

− co najmniej sześć masztów flagowych lub innych elementów, na których będzie można 
zawiesić flagi. 

− odpowiednią liczbę koszy na śmieci 
6.7.4 Zieleń 

Na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej (zał. nr.1.4....) oraz sprawdzeniu w terenie Wykonawca 
przedstawi projekt wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz 
opracuje dokumentację nasadzeń zastępczych jako rekompensatę  za usuniętą  roślinność wraz z 
zaopiniowaniem obydwu dokumentacji przez Ogrodnika Miasta Płocka. Dodatkowo Wykonawca uzyska od 
Marszałka Województwa Mazowieckiego odpowiednią decyzję na usunięcie kolidujących z inwestycją drzew i 
krzewów z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych. 

W dokumentacji nasadzeń zastępczych należy zwymiarować posadowienie roślinności celem 
jednoznacznego jej zlokalizowania w terenie. Nasadzenia zastępcze w pierwszej kolejności mają być 
realizowane na działkach: o nr ewid.  235/3 i  nr ewid. 235/1. Natomiast te, których nie uda się zlokalizować 
na w/w terenie należy nasadzić na innych terenach należących do Gminy Płock, wskazanych przez 
Zamawiającego. 

Dokumentacja powinna być zaprojektowana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej szaty 
roślinnej, a przede wszystkim wartościowego drzewostanu w taki sposób, aby służył on - przy zapewnieniu 
mu właściwych warunków do wzrostu i rozwoju – jako gotowy element zielonej oprawy terenu. 

Inwestycja sąsiaduje z Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru Rzeki Brzeźnicy, który został 
powołany celem ochrony krajobrazu. Stąd projekt nasadzeń zastępczych winien uwzględniać ten fakt i 
preferować gatunki rodzime. Zgodnie z Ustawą o Ochronie przyrody art 83b pkt 9a ilość drzew i krzewów w 
nasadzeniach zastępczych muszą być w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni 
nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów. 

Z uwagi na istniejącą roślinność (drzewa i krzewy) za obecnym ogrodzeniem planuje się, aby nowe 
ogrodzenie nawiązywało do otoczenia i w jak najmniejszym stopniu powodowało uszkodzenia drzew i 
krzewów. Przebieg nowego ogrodzenia został uzależniony od braku kolizji z wartościowymi drzewami 
istniejącymi. Dokładne usytuowanie nowego ogrodzenia do ustalenia w terenie z Inwestorem. 
Na powstałym reprezentacyjnym placu od strony południowej projektuje się uzupełnienie nasadzeń drzew w 
sposób, który podkreśli walory estetyczne obiektu a równocześnie ocienić plac dla korzystających z niego.   

Nasadzenie roślinne nie mogą kolidować z bezpieczeństwem obiektu: utrudniać monitoring, 
przeszkadzać służbom w pracy. Muszą być posadzone zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego (droga pożarowa). 

Zagospodarowanie zieleni powinno spełniać wymagania funkcjonalne stadionu,podkreślać charakter 
obiektu oraz zapewniać pełne bezpieczeństwo użytkowania. Zagospodarowanie zieleni powinno być spójne z 
koncepcją całej inwestycji. 

Prace ziemne w pobliżu zieleni wysokiej należy prowadzić ręcznie aby nie uszkodzić systemu 
korzeniowego. Ponadto należy takie wykopy w miarę możliwości szybko zasypywać, aby nie narazić systemu 
korzeniowego na przesuszenie.  

Przy pracach ziemnych należy oddzielić humus od reszty gruntu i wykorzystać przy kształtowaniu 
terenów zielonych. 
6.8 Wymagania zamawiającego dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

Obiekt stadionu kwalifikuje się do kategorii ZLI zagrożenia ludzi.  
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Pomieszczenia socjalne, biurowe, pomieszczenia obsługi, szatnie, pokoje mogą zostać zakwalifikowane 
do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.  

Pomieszczenia techniczne jako strefy PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego 500MJ/m2. 
Magazyny jako strefy o gęstości obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m2. 

Dla obiektów i pomieszczeń pod trybunami wymagana jest klasa odporności przeciwpożarowej B. Dla 
klasy B poszczególne elementy budynku powinny spełniać następujące wymagania w zakresie klasy 
odporności ogniowej: główna konstrukcja nośna - R120, stropy - REI60, ściana zewnętrzna - EI60 (R120 - 
jeśli przegroda jest częścią konstrukcji głównej budynku), konstrukcja dachu - R30 (nad budynkiem 
głównym), przekrycie dach - RE 30 (na budynkiem głównym), ściana wewnętrzna - EI30, wszystkie elementy 
budynku - nierozprzestrzeniające ognia. 

Wydzielenie stref pożarowych budynku wielofunkcyjnego - ściany w klasie odporności ogniowej REI 
120, stropów REI 60, drzwi w klasie EI 60. Pomieszczenia techniczne, pompownie pożarowe, rozdzielnie 
elektryczne, magazyny wydzielone ścianami w klasie odporności co najmniej EI 120 i zamykane drzwiami w 
klasie co najmniej EI 60. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wyposażone są w samozamykacze. 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez granice stref pożarowych zostaną wyposażone w klapy ppoż w 
klasie odporności ogniowej EIS 120 lub obudowę o klasie odporności ogniowej EI120. Przejścia instalacyjne 
uszczelnione do klasy odporności ogniowej przegród ppoż (EI60, EI120). Na instalacji kanalizacyjnej 
wykonanej z rur z tworzyw sztucznych zostaną zastosowane kasety (pierścienie) pęczniejące zapewniające 
odporność ogniową przegrody przeciwpożarowej. 

Do wykończenia wnętrz nie wolno stosować materiałów i wyrobów łatwopalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej 
służącej celom ewakuacji wszystkie materiały i wyroby budowlane winny być wykonane z materiałów co 
najmniej trudnozapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. W pomieszczeniach przeznaczonych do 
jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz wykonane z 
materiałów co najmniej trudnozapalnych. W pomieszczeniach technicznych wszystkie elementy wykończenia 
wnętrz i wyposażenia stałego z materiałów niepalnych. Krzesełka na trybunach co najmniej trudnozapalne, 
trwale mocowane do podłoża. 

Zadaszenie winno spełniać wymagania nierozprzestrzeniania ognia dla zadaszenia jako elementu 
budowlanego i niezapalności dla materiału, z którego wykonane jest zadaszenie (wymaganie to dotyczy 
konstrukcji i materiału pokrycia). 

Ewakuacja z trybun odbywa się bezpośrednio na otwartą przestrzeń. Dodatkowo umożliwiono ewakuację 
z trybun na płytę boiska. Zakłada się czas ewakuacji z trybun do miejsca bezpieczeństwa nie przekraczający 
8 minut. Szerokość przejść na trybunach przyjęto standardowo 1,20m i nie mniej niż 0,90m. 

Zgodnie z przepisami dla pomieszczeń pod trybunami należy zapewnić następujące warunki ewakuacji: 
− ilość wyjść ewakuacyjnych -: na każde 100 osób co najmniej 0,6m wyjścia 
− szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych - min. 1,4 m (1,2m do ewakuacji nie więcej niż 20 osób) 
− szerokość biegów klatek schodowych - co najmniej 1,2m, spoczników 1,5m 
− drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szerokość drzwi 

wyjściowych z budynku co najmniej 1,2m 
Źródłem wody dla instalacji przeciwpożarowej będzie miejska sieć wodociągowa. Zaopatrzenie w 

wodę z sieci zewnętrznych,  hydrantami zewnętrznymi o wydajności 10l/s każdy. Dla zabezpieczenia obiektu 
na cele pożarowe do zewnętrznego gaszenia pożaru należy przewidzieć 2 jednocześnie działające hydranty 
przeciwpożarowe o wydajności 20 l/s. W projekcie należy wykonać szczegółowe obliczenia wydajności 
instalacji hydrantowej, a przypadku stwierdzenia niedostatecznych parametrów zaprojektować i wykonać 
odpowiednio zbiornik do celów pożarowych wraz z pompownią lub inne rozwiązanie gwarantujące spełnienie 
przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Powyższy zapis dotyczy również wewnętrznej instalacji hydrantowej. 

Obiekt należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne DN25 rozmieszczone wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, przy klatkach schodowych i widach oraz wewnątrz dużych pomieszczeń. W 
pomieszczeniach zaplecza technicznego zostaną zastosowane hydranty DN52. 

W zależności od przyjętych rozwiązań, jeśli przepisy będą określały taki wymóg, budynek 
wielofunkcyjny należy wyposażyć w system sygnalizacji pożaru z czujkami pożarowymi, lokalizując centralę 
sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu stałego dozoru. W takim przypadki minimalny zakres funkcji 
realizowanych przez system to: 

− monitorowanie pożarowe obiektu 
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− monitorowania centrali sterowani oddymiania klatek schodowych w zakresie uszkodzenia i alarmu 
− otwarcie rozsuwanych drzwi ewakuacyjnych 
− wyłączenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
− zamknięcie klap przeciwpożarowych w przewodach wentylacyjnych 
− zamknięcie tych drzwi dymoszczelnych w korytarzach, które normalnie będą utrzymywane w pozycji 

otwartej 
− samoczynny zjazd dźwigów (wind) na poziom ewakuacji i ich odłączenie z pozostawieniem drzwi 

dźwigów w pozycji otwartej 
Drogi pożarowe obwiedniowe o szerokości min. 4,0 m wytrzymujące nacisk 100kN na oś, umożliwiające 
przejazd wokół stadionu oraz parkingów bez zawracania. Promienie zewnętrzne łuków nie mniejsze niż 11m. 
Droga pożarowa będzie przebiegać co najmniej dwóch obiektów w odległości 5-15m od ścian budynku.  

7 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Wymagania ogólne 
Wymagania opisane poniżej odnoszą się do wszelkich wymogów technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót w ramach zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie stadionu piłkarskiego 
Wisły Płock im. Kazimierza Górskiego wraz z infrastrukturą w Płocku. Poniższe wymagania stanowią 
integralną część PFU i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót w przedmiotowej inwestycji. 

Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale są obowiązujące dla Wykonawcy, a w przypadku, w 
którym rozwiązanie nie zostało szczegółowo opisane lub omyłkowo pominięte, wszystkie zastosowane 
materiały oraz sposób prowadzenia robót, muszą być adekwatne do standardu i zaproponowanych 
rozwiązań. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopatrzeń w programie funkcjonalno – 
użytkowym lub treści umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dopilnuje wprowadzenia lub dokona stosownych  zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z PFU oraz zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową. 

Zamawiający przewiduje jedno postępowanie przetargowe z harmonogramem realizacji całości 
zadania w taki sposób, który będzie umożliwiał rozgrywanie meczów piłkarskich zgodnie z terminarzem 
ligowym w trakcie procesu budowy (przy udziale publiczności i możliwości przeprowadzenia transmisji 
telewizyjnych). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramów prac projektowych i 
wykonywania robót budowlanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy do 
akceptacji Zamawiającego. 

Podane i opisane w niniejszym opracowaniu materiały i urządzenia są propozycją autora PFU lub 
Zamawiającego. Zgodnie z art.29 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca ma prawo 
zastosować rozwiązania zamienne, odpowiadające poniższym wymaganiom, pod warunkiem, że będzie to 
rozwiązanie równoważne. 

Dokumentacja projektowa musi określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
zastosowanych materiałów, w celu zapewnienia konkurencyjności, stosownie do wymogów ustawy – Prawo 
zamówień publicznych.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz autorskie prawa majątkowe do 
opracowanej dokumentacji bez ograniczenia terminu, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy na 
realizację inwestycji. 
7.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowi podstawę do przygotowania oferty, opracowania 
dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w zakresie budowy stadionu piłkarskiego przy 
ul. 7 czerwca 1991r w Płocku.  

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji całości zadania w taki sposób, aby możliwe było 
rozgrywanie meczów piłkarskich zgodnie z terminarzem ligowym w trakcie budowy (przy udziale publiczności 
i możliwości przeprowadzenia transmisji telewizyjnych). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
harmonogramów prac projektowych i robót budowlanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od 
podpisania umowy do akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest tak planować i realizować roboty by możliwe było uzyskanie przez Klub 
wszelkich niezbędnych zezwoleń, licencji i innych dokumentów dopuszczających stadion, jako cały obiekt do 
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rozgrywek piłkarskich wg odpowiednich regulacji federacji piłkarskich zgodnie z przyjętym harmonogramem 
wykonywania robót budowlanych (dopuszczenie do rozgrywek PZPN i ekstraklasy stadionu w budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, opracowanej 
zgodnie z Umową i PFU, wiedzą techniczną i sztuką projektową, wymaganiami wynikającymi z przepisów 
techniczno - budowlanych, BHP i ppoż., w tym także przepisami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie 
prowadzonych prac, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm oraz zasadami wiedzy 
technicznej, zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka, a następnie za realizację zamierzenia w odpowiedniej 
jakości i zgodności z Umową, PFU, projektami branżowymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje również pierwsze wyposażenie stadionu i znajdujących się 
na jego terenie obiektów w niezbędne elementy, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stadionu. 
Obowiązkiem jest uzyskanie wszelkich licencji i certyfikatów potwierdzających możliwość Użytkowania 
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w tym również prowadzenia rozgrywek piłkarskich najwyższej rangi 
krajowej i europejskiej. 
7.1.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, o które w imieniu Zamawiającego występować 
będzie Wykonawca, na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym 
pozwolenia na budowę, pozwolenia na roboty, zgłoszenia i ich uprawomocnieniu, przekaże Wykonawcy: 
- Dziennik Budowy, 
- Księgę Obmiaru Robót, zaakceptowaną przez Zamawiającego 
- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zarejestrowanej przez 
zamawiającego wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę, pozwoleniami na roboty, 
zgłoszeniami robót 
- dwa komplety Specyfikacji Technicznych wykonanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 
7.1.2 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru, tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.  

Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna 
być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w 
dobrym stanie winien być uwzględniony przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót. 
7.1.3 Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest do opracowania i uzgodnienia na własny koszt w odpowiednich jednostkach uzgadniających i 
opiniujących projektu organizacji robót na czas budowy i uzgodnienia go z Zamawiającym.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robótdla obiektów zaliczonych do 
trzeciej kategorii geotechnicznej, posadowionych na fundamentach bezpośrednich i pośrednich, należy 
przewidzieć szczegółowe monitorowane przedmiotowego obiektu oraz obiektów sąsiadujących w zakresie 
osiadań i stabilności konstrukcji, zarówno podczas trwania robót budowlanych, jak i późniejszej eksploatacji.  

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 
stosowne dokumenty. 

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zapewnić stały nadzór geotechniczny, w szczególności w zakresie prac ziemnych i fundamentowych,  
b) zapewnić stały nadzór geodezyjny, w szczególności w zakresie tyczenia i kontroli wykonanych elementów 

monolitycznych konstrukcji żelbetowych, określonym w dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej  
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c) dla obiektów zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, posadowionych na fundamentach 
bezpośrednich i pośrednich, należy przewidzieć szczegółowe monitorowane przedmiotowego obiektu oraz 
obiektów sąsiadujących w zakresie osiadań i stabilności konstrukcji, zarówno podczas trwania robót 
budowlanych, jak i późniejszej eksploatacji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, 
począwszy od daty rozpoczęcia budowy do daty odbioru ostatecznego. 
7.1.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
  Wykonawca 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. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń budowli, w tym również podziemnych znajdujących 
się w obrębie inwestycji, w szczególności inwestycji miejskich, będących na styku z inwestycją oraz tych, 
które nie zostały przewidziane do wymiany. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i będzie odpowiadać za wszelkie, 
spowodowane przez jego działania, uszkodzenia. 

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

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest: 
d) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie BIOZ –ze 
szczególnym uwzględnieniem lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
e) utrzymywać teren budowy w odpowiednim stanie, w tym wykopy bez wody stojącej, 
f) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  
g) unikać uszkodzeń lub powodowania uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działań wykonawcy lub jego 
podwykonawców. 
h) zachować odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych, powietrza pyłami i gazami, hałasem lub możliwością powstania pożaru. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
7.1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
7.1.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, w szczególności (Dz. U. z 
2018r. poz. 620 z późn. zm.). Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach. 
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. 
7.1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz dotyczące organizacji ruchu na czas 
budowy, w tym również przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiać Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
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będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadać za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
7.1.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni oraz terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
7.2 Warunki dotyczące właściwości materiałów budowlanych, ich przechowywania, 

transportu, dostaw, składowania i kontrolą jakości 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art.5 ust.1 pkt 1-10 ustawy - Prawo Budowlane. 
Przed zamówieniem materiałów oraz ich użyciem należy sprawdzić, czy posiadają odpowiednie certyfikaty, 
aprobaty techniczne (o ile nie utraciły terminu ważności), krajową ocenę techniczną oraz czy nie został 
przekroczony okres ważności tych dokumentów. Dlatego też Wykonawca w terminie 21 dni przed 
wbudowaniem materiałów jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu tj. Inspektorowi 
Nadzoru wnioski materiałowe z załącznikami tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, itp. celem akceptacji. 
Zamawiający dostarczy wykonawcy wzór wniosku materiałowego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy Prawo Budowlane, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany 
znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym B. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym, należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

a) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych (o ile są ważne) lub krajowej oceny technicznej (dla wyrobów nieobjętych zakresem 
przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu) oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) wyroby budowlane dla których dokonano oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
zgodnie z normą (niemającej statusu normy wycofanej) i wydano deklarację właściwości 
użytkowych, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu 
do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie  
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, wyroby budowlane 
oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową oceną techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; pozostałe wyroby mogą 
podlegać certyfikacji dobrowolnej 

d) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
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Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów do wykonania robót, o ile nie regulują tego zapisy umowne, w 
terminie nie krótszym niż 4 tygodnie przed planowanym wbudowaniem. 
Uwaga ogólna: Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów lub technologii, które mogły zostać 
przytoczone w PFU służą określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu właściwości i 
wymogów technicznych przyjętych jako rozwiązania techniczne. 
7.2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
7.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia materiałów składowanych 
tymczasowo, do czasu ich użycia, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, z zachowaniem ich jakości i 
właściwości do robót oraz dostępności do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Materiały składowane do czasu wbudowania zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę przed 
zanieczyszczeniem, by nie zmieniły swych właściwości i zachowały odpowiednią jakość. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach zgodnych z projektem 
organizacji robót i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
7.2.3 Kontrolowanie materiałów w wytwórni 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod wytwarzania z wymaganiami. Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz wytwórcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji i będzie miał wolny dostęp, w 
dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie odbywa się wytwarzanie materiałów przeznaczonych do 
realizacji. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą 
zatwierdzenia określonej partii materiałów pod względem jakości. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdzie się niezbadany i niezatwierdzony materiał, Wykonawca prowadzi na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Materiały masowe powinny być sprowadzane od jednego producenta. 
7.2.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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 świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
7.3 Wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniający normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
7.4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
PFU i wskazaniach Inspektora nadzoru w trybie przewidzianym w umowie. 
7.4.1 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7.5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

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

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, PFU, a także w normach i wytycznych 
szczegółowych. 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 robot, w takiej sytuacji, ponosi Wykonawca. 
Uwaga ogólna 
Szczegółowe wymagania dotyczące warunków wykonania robót znajdują się w dalszej części opracowania. 
7.5.1 Zgodność Dokumentacji Projektowej oraz wykonywanych robót z PFU 

Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego, 
uszczegółowionego projektem wykonawczym, która winna być opracowana na podstawie wymogów 
Zamawiającego a określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU).  

Poniższe warunki określają wymagania Zamawiającego i są obowiązujące dla Wykonawcy. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności, Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru, nie mogąc wykorzystywać zaistniałej sytuacji jako błędy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z niniejszym PFU oraz 
opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, a także 
innymi, odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 

Dane i wartości określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 
norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 
wyszczególnionych w niniejszej opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 
stosowania się do ich treści i postanowień. 
7.5.2 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 zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, wymaganiami programu zapewnienia jakości (Obowiązek wprowadzenia PZJ), projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru (NI). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę przy wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie tyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót, 
z uwzględnieniem ewentualnych etapów realizacji inwestycji, przy założeniu pełnej trwałości zabezpieczeń 
etapów pośrednich i ograniczeniu zbędnych kosztów. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego 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. 
7.6 Kontrola jakości robót 
7.6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
przepisami. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zasady BHP, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi wraz z wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, itp., 
Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości materiałów będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i powinny być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót 
następujące dane: 
− wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
− rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadający mi wymaganiom. 
7.6.1.1 Zasady kontroli jakości robót 

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt i wszystkie urządzenia. 

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową i będzie mieć nieograniczony dostęp do zgromadzonych przez Wykonawcę materiałów i danych.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości robót i materiałów 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
7.6.1.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora.  
7.6.1.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują wymaganego badania, będzie można stosować wytyczne krajowe lub 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
7.6.1.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
7.6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką 
potrzebną pomoc. 

Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszym 
opracowaniem. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 
7.6.1.6 Atesty jakości materiałów i sprzętu 

Każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jego cechy i winna posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę  
Inspektorowi Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia jedynie materiały posiadające atest, a urządzenia ważne 
legalizacje. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi, wówczas 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
7.6.1.7 Dokumenty budowy 
7.6.1.7.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę.  Dziennik winien być prowadzony zgodnie z przepisami (Dz.U.z2018 r.poz.963) od dnia 
rozpoczęcia robót, do dnia ich zakończenia. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy. 

Każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisami: Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
− datę przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 
− datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
− terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora 
− daty i przyczyny wstrzymania robót 
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− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 
końcowych 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
− warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
− dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 
− inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska.  

7.6.1.7.2 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 

kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia jakości (PZJ).  
Dokumenty te stanowić będą załączniki do świadectwa przejęcia robót. 
7.6.1.7.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
− pozwolenie na realizację Inwestycji 
− protokóły przekazania terenu budowy 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
− świadectwa przejęcia robót 
− protokóły z narad i ustaleń 
− korespondencja na budowie 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie 
przewidzianej prawem. 

Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać 
Zamawiającemu na jego życzenie. 
7.6.2 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które będą oznakowane 
znakiem CE, oznakowane polskim znakiem budowlanym B lub inne dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
a) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych (o ile 
są ważne) lub krajowej oceny technicznej (dla wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym Polskiej 
Normy wyrobu) oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji 

b) wyroby budowlane dla których dokonano oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
zgodnie z normą (niemającej statusu normy wycofanej) i wydano deklarację właściwości użytkowych, 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie  
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, wyroby budowlane oznaczone 
znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową oceną techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; pozostałe wyroby mogą podlegać 
certyfikacji dobrowolnej 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

195

d) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
7.7 Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Przedmiot zamówienia ma charakter umowy ryczałtowej, w której nie mają zastosowania obmiary 
robót. Ewentualne dopuszczenie częściowego rozliczenia prac następuje zgodnie z treścią umowy. 

W celu bieżącej kontroli, poszczególnych etapów jak i również rozliczenia końcowego inwestycji, 
zaleca się prowadzenie Książki Obmiarów. Uszczegółowienie jej zawartości, będzie uzależnione od potrzeb w 
trakcie wykonywanych robót. 

Książka obmiarów będzie podstawą do ewentualnych sporów wynikających z rozbieżności, które 
mogłyby powstać w sposób niezawiniony przez Strony na etapie przetargu, przygotowywania dokumentacji 
projektowej i wykonywania robót. Zastrzega się jednocześnie, że co do zasady i zgodnie z zapisami w SIWZ 
oraz umowie, wykonanie zadania objęte są ryczałtem. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 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. 
7.8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
7.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
- dokumentacją projektową, 
- ustaleniami z Zamawiającym, 
- wiedzą i sztuką budowlaną, 
- obowiązującymi Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 
- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 
7.8.2 Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

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

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
7.8.3 Odbiór częściowy 

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

Rozruch jest zespołem działań pomiędzy zakończeniem prac budowlano-montażowych, a początkiem 
eksploatacji obiektu, a jego celem jest sprawdzenie osiągania przez instalację założonych parametrów, które 
powinny pozostawać na stabilnym poziomie. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie tych celów i 
powinien to wykazać w ramach prób eksploatacyjnych. 
7.8.4.1 Instrukcja rozruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji lub projektu rozruchu. Dokumentacja taka 
powinna zawierać: 
- dane ogólne systemu instalacyjnego, 
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- zasady funkcjonowania i założenia systemowe, wymagane do osiągnięcia w wyniku rozruchu, 
- próby montażowe i fazy rozruchu, 
- scenariusze działania, 
- tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny), 
- parametry technologiczne wymagane do osiągnięcia na końcu rozruchu, 
- przypadki, niebezpieczne sytuacje i zalecenia, 
- urządzenia podlegające kontroli UDT, 
- warunki BHP i ochrony przeciwpożarowej 
- inne, wynikające ze specyfiki inwestycji 
7.8.4.1 Próby montażowe 
Próby montażowe i eksploatacyjne stanowią integralną część robot budowlano montażowych i winny się 
znajdować w obowiązkach Wykonawcy. Próby obejmują m.in.: 
- w odniesieniu do maszyn i urządzeń – kontrolę poprawności montażu oraz próby na biegu luzem, a w 
niektórych przypadkach pod obciążeniem (np. wentylatory, pompy), 
- w odniesieniu do aparatury, instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnych, grzewczych i innych mediów, 
zarówno dla potrzeb energetycznych, jak i sanitarnych - kontrolę czystości, próby szczelności, próby 
wytrzymałości oraz sprawdzenie działania (także wyregulowanie całości układów - w przypadkach, gdy nie 
podlegają one rozruchowi); 
- w odniesieniu do urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, telewizyjnych, multimedialnych i innych - 
sprawdzenie poprawności montażu oraz uruchomienie i wyregulowanie działania tych urządzeń i instalacji; 
- w odniesieniu do urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej, automatyki i pomiarów - kontrolę prawidłowości 
montażu, sprawdzenie rezystancji izolacji i uziemień, sprawdzenie i uregulowanie układów sterowania 
automatyki i sygnalizacji oraz próby pracy tych urządzeń, instalacji i sieci. 

Przeprowadzenie prób montażowych wymaga odnotowania w dzienniku budowy, wyniki prób i 
pomiarów podpisania protokołu. Pozytywny wynik prób montażowych kwalifikuje instalację do poddania 
rozruchowi lub jeśli przedmiot tych prób nie podlega rozruchowi do przekazania go do eksploatacji. 
7.8.4.2 Rozruch 

Przeprowadzenie rozruchu powinno odbyć się ściśle wg instrukcji systemu i być udokumentowane 
odpowiednim protokołem rozruchu, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego danego 
systemu. Niezależnie od rozruchu poszczególnych systemów instalacyjnych, do obowiązku Wykonawcy 
należy przeprowadzenie i udokumentowanie skutecznego rozruchu zintegrowanego systemu BMS, 
obejmującego równoczesne funkcjonowanie wszystkich systemów. 

Zakres instalacji i systemów, przewidzianych do przeprowadzenia prób i rozruchu, zostanie określona 
przez Wykonawcę na etapie projektu wykonawczego i wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować Harmonogram rozruchu i prób eksploatacyjnych w terminie 30 dni 
przed zakończeniem robot instalacyjnych danego systemu i przedstawić go do uzgodnień Zamawiającemu. 
W trakcie rozruchu Wykonawca (specjaliści poszczególnych systemów) przeszkoli wyznaczonych przez 
Zamawiającego i Użytkownika pracowników w zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji stadionu. 
Wszyscy uczestnicy, biorący udział w czynnościach odbiorowych (rozruchu i eksploatacji) powinni posiadać 
aktualne świadectwa przeszkolenia w zakresie BHP i PPOŻ. 

Zakończony rozruch wymaga sporządzenia protokołu, w którym zawarte zostaną informacje o 
uzyskanych wynikach, ujawnionych usterkach i ewentualnych wadach technologicznych systemów lub 
urządzeń wraz z wnioskami, określającymi sposób i termin ich usunięcia. W przypadku braku jakichkolwiek 
zastrzeżeń należy przygotować wniosek o przejęcie obiektu do wstępnej eksploatacji i oddania obiektu do 
użytkowania. 
7.8.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
wymogami i dokumentacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymogów, z uwzględnieniem tolerancji, bez większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
7.8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty w formie oryginału i 4 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 

a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robót i sieci uzbrojenia terenu 
(potwierdzone przez Kierownika budowy, Projektantów i Inspektora Nadzoru), 

b. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
c. wersję elektroniczną wersji papierowej (edytowalną, pliki tekstowe z rozszerzeniem .doc, pliki 

graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem .dxf) na nośniku 
DVD lub CD oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz w systemie eDIOM, zgodnie z 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011r. 

d. dokumentację powykonawczą zawierającą instrukcję użytkowania obiektu, instrukcję 
przeciwpożarową, świadectwo charakterystyki energetycznej, wykaz zamontowanych urządzeń, 
sprzętu, armatury, harmonogram obsługi serwisowej, 

e. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
f. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
g. wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 
h. dziennik budowy i książki obmiarów w oryginałach oraz inne wymagane przepisami, 
i. oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i 

Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 
j. sporządzone w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie 

ostatecznej/ych (prawomocnej/ych) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń 
wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania 
wraz z otoczeniem. 

k. Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia zgodnie z art. 57 
ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
7.8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej "Odbiór ostateczny (końcowy)". 
W tym celu Strony dokonają przeglądu technicznego obiektów na koniec okresu gwarancji jakości, w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy. Wykonawca dokona wszelkich napraw stwierdzonych w czasie 
przeglądu wad. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie komisyjnej oceny obiektu. 
Zamawiający potwierdzi wywiązanie się Wykonawcy robót ze swoich zobowiązań w stosunku do 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

198

Zamawiającego na dzień zakończenia okresu rękojmi oraz po zweryfikowaniu zaleceń Komisji wyznaczonej 
przez Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą udział w pracach Komisji. 
7.9 Rozliczenie robót 

Podstawę płatności określono w treści umowy pomiędzy stronami na podstawie złożonej przez 
Wykonawcę oferty przetargowej. 
7.9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności robót wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie. 

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania, składające się na wykonanie przedmiotu umowy, obejmując przede wszystkim: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość materiałów (zużytych i wbudowanych) wraz z kosztami zakupów, magazynowania, składowania i 

transportu (łącznie z ewentualnymi ubytkami) 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, kosztami utrzymania (dzierżawy czy najmu) 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, uwzględniający koszty ubezpieczenia i ewentualnego ryzyka 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
7.10 Dokumenty i przepisy 
7.10.1 Dokumenty odniesienia 

Podstawę do wykonania robót budowlanych stanowić będzie kompletna dokumentacja projektowa 
opracowana na podstawie niniejszego PFU i zatwierdzona do realizacji przez Zamawiającego. Dokumentacja 
projektowa wraz z wszystkimi jej elementami, dokumentami i ustaleniami technicznymi dla zadania 
„ROZBIÓRKA I BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. 
ŁUKASIEWICZA 34” wraz z przebudową infrastruktury technicznej winna być podstawowym dokumentem 
odniesienia wraz z normami i aprobatami technicznymi wyrobów mających zastosowanie w przedmiotowej 
inwestycji.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy i podstawy prawne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów             
i wytycznych podczas prowadzenia prac. Wykonawca będzie przestrzegać praw autorskich, praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przywołane w niniejszym opracowaniu konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
elementy lub sprzęt oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów  

Kwestie przekazania Wykonawcy ostatecznie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji do 
realizacji projektowej regulują zapisy umowy.   

7.10.2 Szkolenia dla pracowników 
Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu zobowiązuje się przeprowadzić 

indywidualne szkolenia dla wszystkich pracowników użytkownika uwzględniające niezbędne aspekty 
użytkowania, konserwacji i serwisu zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Szkolenia będą potwierdzone 
kartami szkoleń które przygotuje i dostarczy Wykonawca. 

7.10.3 Przepisy związane 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2017 poz. 1261) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620) 
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1030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 
- 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) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799) 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017 poz. 1160) 
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2018 poz. 963) 
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn.zm) 
- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 
poz. 112 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 
- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym.( Dz.U. 2018 poz. 1233) 
 -Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1226) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) 
- Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykazu 
norm zharmonizowanych (M.P. 2009 nr 11 poz. 139) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących 
dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń 
(Dz.U. 2005 nr 98 poz. 825 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie 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) 
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 
Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2014 poz. 917) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.             
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 
poz. 762) 
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- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 
2018 poz. 1152) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych(Dz.U. 2017 poz. 2222) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 
poz. 735 z późn. zm.) 
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz 
pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 2014 poz. 1227) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 
nr 96 poz. 437) 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405) 
- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko(Dz.U. 2016 poz. 71) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017 poz. 2490) 
- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu             
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 ) 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 
poz. 739) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017 poz. 776) 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania 
zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych(Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1119) 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. 2015 poz. 366) 
PN-EN ISO 7010:2012  wersja angielska Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
PN-N-01256-5:1998  Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
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PN-EN ISO 7010:2012   wersja angielska Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 
- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

PN-EN 81-58:2018-07  wersja angielska Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi 
przystankowych 

PN-EN 81-70:2018-07  wersja angielska Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych – 
Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych 

PN-EN 13200-8:2017-09  wersja angielska Obiekty widowiskowe - Część 8: Zarządzanie bezpieczeństwem 
PN-EN 13745:2004  wersja angielska Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie współczynnika 

odbicia zwierciadlanego 
PN-EN 14904:2009  Nawierzchnie terenów sportowych - Nawierzchnie kryte przeznaczone do 

uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Specyfikacja 
PN-EN 13200-1:2013-02  wersja angielska Obiekty widowiskowe - Część 1: Ogólna charakterystyka widowni 
PN-EN 13200-3:2006  Obiekty widowiskowe - Część 3: Elementy oddzielające - Wymagania 
PN-EN 13200-4:2007  Obiekty widowiskowe - Część 4: Siedziska - Właściwości wyrobu 
PN-EN 13200-7:2014-06 wersja angielska Obiekty widowiskowe - Część 7: Elementy wejścia i wyjścia oraz 

drogi 
PN-EN 12232:2005  Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie grubości darni naturalnej 
PN-EN ISO 12570:2002/A2:2018-06 - wersja angielska Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów 

budowlanych - Określanie wilgotności przez suszenie w podwyższonej temperaturze 
PN-EN 748+A1:2018-04  wersja angielska Sprzęt boiskowy - Bramki do piłki nożnej - Wymagania 

funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań 
PN-ISO 6790/Ak:1997  Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów - 

Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej - Wyszczególnienie (Arkusz 
krajowy) 

PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu 
PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-

budowlanych 
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogólne 
PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu 
PN-EN ISO 3766:2006 Rysunek budowlany - Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu 
PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części budynków 
PN-EN ISO 4157-2:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń 
PN-EN ISO 4157-3:2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory pomieszczeń 
PN-EN ISO 4172:2011  Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Rysunki do montażu konstrukcji 

prefabrykowanych 
PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny - Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników 
PN-EN ISO 6284:2001 Rysunek budowlany - Oznaczanie odchyłek granicznych 
PN-EN ISO 7437:2011  wersja angielska Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Ogólne zasady 

wykonywania rysunków roboczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych 
PN-EN ISO 7518:2011 Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Uproszczone przedstawianie rozbiórki i 

przebudowy 
PN-EN ISO 7519:1999 Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Ogólne zasady przedstawiania na 

rysunkach zestawieniowych 
PN-EN ISO 8560:2011  wersja angielska Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Przedstawianie 

modularnych wymiarów, linii i siatek 
PN-EN ISO 9431:2011  wersja angielska Rysunek budowlany - Części arkusza rysunkowego przeznaczone 

na rysunek, tekst i tabliczkę tytułową 
PN-ISO 128-23:2002 Rysunek techniczny - Ogólne zasady przedstawiania - Część 23: Linie na rysunkach 

budowlanych 
PN-ISO 2594:1998 Rysunek budowlany - Metody rzutowania 
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PN-ISO 9699:2003 Właściwości użytkowe w budownictwie - Wykaz zagadnień do przeglądu 
uwarunkowań przedsięwzięcia - Zawartość karty przedsięwzięcia przygotowywanej 
dla projektu budowlanego 

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych 

PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Podane i opisane w niniejszym opracowaniu materiały i urządzenia są propozycją autora PFU lub 
Zamawiającego. Zgodnie z art.29 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca ma prawo 
zastosować rozwiązania zamienne, odpowiadające poniższym wymaganiom, pod warunkiem, że będzie to 
rozwiązanie co najmniej równoważne. 
Wymienione w opracowaniu przepisy prawne oraz Polskie Normy należy traktować jako materiał 
informacyjny, a niewymienione w opracowaniu tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, normy lub 
przepisy nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku stosowania wymogów określonych prawem obowiązującym 
w Polsce. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz 
przestrzegać praw autorskich i patentowych, jest również odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych urządzeń i metod objętych tymi prawami. 

8 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE- PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ. ROBOTY 
W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY 
ZIEMNE. ROBOTY GEODEZYJNE I GEOTECHNICZNE (45100000 – 8) 

8.1 Przedmiot i zakres stosowania warunków 
Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac przygotowawczych, 
robót ziemnych i realizowanych w obrębie placu budowy, dojazdów oraz wykonywania robót budowlanych 
związanych z realizacją inwestycji w tym zakresie. 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie budowy obiektu             
i obejmują: 

a) przygotowanie terenu pod budowę 
b) roboty rozbiórkowe 
c) pomiar geodezyjny i tyczenie poszczególnych elementów budowli, obejmujących swoim zakresem 

prace przygotowawcze, polowe i kameralne  
d) roboty ziemne, w tym wykonanie wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych i inżynierskich 

oraz wykopów wąsko przestrzennych w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
e) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  
f) wykonanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi 

8.1.1 Określenia podstawowe. 
a) Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie bądź z gruntu naturalnego lub antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
b) Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 

powierzchni zostało określone geodezyjnie 
c) Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość             

w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia zostało określone geodezyjnie 
d) Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa, przeznaczona do geodezyjnego 

tyczenia obiektu w terenie oraz do geodezyjnej obsługi budowy i montażu konstrukcji i elementów 
prefabrykowanych 

e) Pomiar okresowy – pomiar tych samych elementów, wielkości wykonywany co pewien okres czasu             
w celu wyznaczenia zmian ( odkształceń ) tych wielkości 

f) Punkty kontrolne oraz odniesienia – punkty sieci kontrolnej pomiaru okresowego 
g) Sieć kontrolna (obserwacyjna) – zespół punktów odniesienia i kontrolnych, powiązanych ze sobą            

w celu określenia prawidłowości lub odkształceń obiektu budowlanego 
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h) Reper – zasadniczy element znaku wysokościowego, którego wysokość jest wyznaczona i stanowi 
punkt odniesienia osnowy geodezyjnej 

i) Fundament – element konstrukcji posadowienia budowli. Wykop fundamentowy dla obiektów 
budowlanych określa dokumentacja projektowa  

j) Dylatacja (szczelina dylatacyjna) – odstęp pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, pozwalający na 
swobodne odkształcanie się tych elementów 

k) Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

l) Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
m) Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
n) Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  

o) Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
p) Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 
q) Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 
r) Odkop - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych             
z tym obiektem. 

s) Wskaźnik zagęszczenia gruntu -wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

ds

d
sI ρ

ρ
=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej,  służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

t) Wskaźnik różnoziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru:    

10

60

d
dU =  

 
gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

u) Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

1

2
0 E

EI =  

  gdzie: 
 E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy             

z PN-S-02205:1998 (Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania)  
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 (Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania)  

Pozostałe pojęcia i definicje podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
przepisami i literaturą techniczną wg Cz.I Wymagania ogólne  
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8.2 Materiały (grunty) - ogólne wymagania 
8.2.1 Ogólne wymagania dotyczące gruntu. 
Ogólne wymagania dotyczące przechowywania i składowania oraz wszelkich robót związanych z gruntami 
występującymi na terenie ustali na bieżąco nadzór geotechniczny w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Pozostałe wg części„Wymagania ogólne”  
8.2.2 Zasady wykorzystania gruntów 
O ile nadzór nie określi inaczej, grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów oraz zasypek. Grunty przydatne do budowy lub 
uzupełniania nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych, mogą za zgodą Inspektora Nadzoru, zostać wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze środków własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
8.2.3 Materiał z rozbiórek 
Zamawiający przewiduje odzysk materiałów. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiały zgodnie z 
ustaleniami z Zamawiającym. 
8.2.4 Materiały do zasypywania fundamentów 
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są grunty rodzime, 
jeżeli tylko spełniają warunki że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, 
odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. 
Obszary zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny być wypełnione betonem klasy 
C8/10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. Do wykonania nasypów należy stosować grunt o 
uziarnieniu mieszanym (piasek średni, piasek gruby, żwir z udziałem frakcji poniżej 0,06mm nie większym niż 
15% wagowo). Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji 
podpierających lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać 
wymaganiom aktualnych norm. 
8.3 Sprzęt 
8.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”  
8.3.2 Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować, w zależności od przyjętej metody 
(ręcznie lub mechanicznie): 

− młoty pneumatyczne, 
− piły tarczowe kątowe lub liniowe do betonu, 
− urządzenia rozpierające, 
− młotki, przecinaki, 
− palnik acetylenowy (zbrojenie, elementy stalowe) 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
8.3.3 Sprzęt do prac geodezyjnych 
Do wykonywania prac geodezyjnych wymaga się stosowania specjalistycznego sprzętu o dokładności nie 
mniejszej niż: 

a) W zakresie pomiaru kątów 5cc  
b) W zakresie pomiaru długości i wysokości 5mm/km 

8.3.4 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

a) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne. młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
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b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.), 

c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

8.4 Transport 
8.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w Cz.I „Wymagania ogólne”  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, równomiernie, w sposób zabezpieczający przed spadaniem, przesuwem czy nadmiernym pyleniem 
oraz w sposób nie zagrażający innym użytkownikiem dróg i ich uszkodzeniem. 
8.4.2 Transport gruntów 

a) Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

b) Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

8.5 Wykonanie robót 
8.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w Cz.I „Wymagania ogólne”. Każdorazowo, jeśli zajdzie 
konieczność stosowania rusztowań, powinny one posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do użytkowania 
przez osoby nadzoru technicznego i być zabezpieczone siatkami ochronnymi. Wymagane jest również 
sprawdzenie aktualności okresowych przeglądów, zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu 
rusztowania.  
8.5.2 Przygotowanie terenu pod budowę 

a) Przed przystąpieniem do robót teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zdemontować istniejące instalacje, z uwzględnieniem zasilania obiektów i urządzeń przewidzianych 
do zachowania, w tym również użytkowanych w trakcie budowy. 

b) Przed wykonywaniem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod 
budowę. Dojazd, obsługa budowy oraz ewentualne utwardzenie terenu powinno być uzgodnione 
przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru oraz Użytkownikiem. 

c) Wykonawca, w formie i terminie zgodnym z zapisami umowy, przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji robót wraz z harmonogramem robot. 

d) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w pełnej sprawności instalacje 
mające pozostać czynne w trakcie oraz po zakończeniu budowy. 

e) Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 
i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem 
krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

8.5.3 Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić analizę stanu technicznego poszczególnych elementów             
i wykonać projekt rozbiórek obiektów/elementów, dla których zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, jest 
to wymagane. Dla obiektów niewymagających takiego projektu, należy opracować program rozbiórek, w 
którym należy ocenić wzajemne połączenia konstrukcyjne elementów, wskazując prawidłową metodę             
i sposób wykonania rozbiórek. Dobór metody prac zależy od warunków i rozmiarów elementów, jak również 
sposobu postępowania z uzyskanym z rozbiórki materiałem (ewentualnego powtórnego wykorzystania)             
i podlega uzgodnieniom z Zamawiającym.  
W podstawowym zakresie robót należy uwzględnić: 

a) Wyburzenia i rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych 
b) Rozbiórkę i demontaż elementów konstrukcji stalowych 
c) Rozbiórkę i demontaż elementów drewnianych konstrukcji zadaszenia 
d) Wyburzenia i rozbiórkę elementów konstrukcji murowych 
e) Wywiezienie gruzu z utylizacją 
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O ile projekt rozbiórki nie stanowi inaczej, prace można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Rozbiórka 
powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji, zwracając uwagę na 
zachowanie statyki przyległych elementów.  
Roboty rozbiórkowe prowadzone powyżej 4,0 m wysokości wymagają zabezpieczenia robotników pasami, są 
zabronione podczas silnych wiatrów. 
Urządzenia i elementy, które nie są przewidziane do rozbiórki, w tym publiczne (latarnie, słupy, przewody 
sieci miejskich, roślinność) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem/zniszczeniem. 
8.5.4 Nadzór geodezyjny 
8.5.4.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych nie tylko w 
nawiązaniu do badań geologicznych, ale pod ścisłym nadzorem geotechnicznym. 
8.5.4.2 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest objąć pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt budowlany oraz inne 
prace objęte zakresem umowy lub uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja powinna zostać 
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem Instrukcji Technicznych byłego 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju, a w szczególności „Zasadami 
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (O-3).  
Dokumentację powykonawczą geodezyjną należy opracować z przeznaczeniem dla Wykonawcy, 
Zamawiającego oraz dla ośrodka dokumentacji, w celu zgłoszenia inwestycji zgodnie z opinią ZUD.  
8.5.4.3 Prace przygotowawcze 
a) Zebranie niezbędnych materiałów i informacji o położeniu punktów odniesienia, stanowiskach 
pomiarowo – kontrolnych, dokumentacją techniczną 
b) Wykonanie analizy i oceny możliwości wykorzystania istniejącej osnowy lub sieci kontrolnej (o ile taka 
była). Jeśli nie, należy opracować projekt osnowy realizacyjnej, zgodny z dokumentacją i przepisami  
c) Sprawdzenie założeń w terenie, polegające na odszukaniu punktów osnowy poziomej i wysokościowej             
i ewentualne określenie położenia topograficznego nowych punktów pomiarowych 
8.5.4.4 Prace polowe 
a) stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej ( lub sieci kontroli ) i ich zabezpieczenie przed zniszczeniem 
b) pomiar osnowy i inne prace związane z pomiarami i tyczeniem obiektu ( ewentualnie z kontrolą 
wykonani, przemieszczeń czy odkształceń ) 
8.5.4.5 Prace kameralne 
Polegają na opracowaniu wyników pomiarów, obliczeń, wykonaniu dokumentacji i innych prac, do których 
wykonania zobowiązany nadzór umowa. 
8.5.5 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

a) Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach, powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

b) Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 1mm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

c) Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 2mm.  
d) Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +0,5cm i -

0,5cm.  
e) Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 2 cm,             

a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
f) Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 1% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta.  
g) Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 0,5cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową. 
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8.5.6 Nadzór geotechniczny. Sondy penetracyjne 
a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru geotechnicznego do czasu 

zakończenia robót budowlanych. 
b) Każdy wykop pod nowy fundament lub konstrukcję powinien być odebrany przez nadzór 

geotechniczny.  
c) W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wynikami i założeniami  dokumentacji 

geotechnicznej a stanem gruntu w wykonanym wykopie, należy wykonać sondowanie, którego 
zakres określi, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, nadzór geologiczny.  

d) W przypadku wystąpienia takich zagrożeń należy liczyć się z ewentualnością wymiany warstw 
gruntów zgodnie z zaleceniem nadzoru geotechnika. Dotyczy to przede wszystkim rejonów 
zagrożonych ewentualnym odspojeniem się klina gruntu nasypowego. 

8.5.7 Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym 
wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały 
dozór. 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, Wykonawca 
jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej 
sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Wykonawca ustala w porozumieniu z właściwą 
jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje oraz Inspektorem Nadzoru. Miejsca 
tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas wykonywania robót ziemnych w 
razie przypadkowego odkrycia bądź naruszenia instalacji lub też odkrycia przedmiotów trudnych do 
identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać pracę, zawiadomić osobę nadzorującą prace i ustalić z właściwą 
jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót.  
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także zagłębianie wykopów, 
powinno odbywać się ręcznie.  
Miejsca dostępne dla osób niezatrudnionych przy robotach ziemnych należy zabezpieczyć zgodnie             
z przepisami balustradami, w razie potrzeby wyposażonymi w oświetlenie alarmowe, a w uzasadnionych 
względami bezpieczeństwa, wykopy przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego.  
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.  
Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych jedynie w okresie 
wiosna-jesień, w okresie zimowym jest zabronione. 
Podczas wykonywania robót ziemnych niedopuszczalne jest:  

− tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,  
− włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, 
− przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,  
− przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w 

jej dokumentacji techniczno-ruchowej,  
− wykonywanie robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż 

określają to odrębne przepisy,  
− przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego 

skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (określone w dokumentacji 
projektowej) należy:  

− w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

− likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;  

− sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.  
W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z 
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej 
przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu 
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terenu, należy wykonać zejście do wykopu. Odległość miedzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 
przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku zabronione.  
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od 
wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą 
wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju.  
Jeżeli roboty odbywają sie w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi 
zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być 
załadowane poniżej górnej krawędzi.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

− w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;  

− w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 
stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.  
Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:  

− w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5m;  
− w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m.  

Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być eksploatowana dłużej niż 2 lata, 
jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 
powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną 
przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien 
być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w 
porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.  
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 
poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. Grodzie i kesony powinny być:  

− zbudowane z materiałów trwałych o wymaganej w projekcie wytrzymałości;  
− wyposażone w urządzenia zapewniające schronienie w przypadku wpływu wody lub innych substancji. 

Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować dokumentację i warunki geologiczne, hydrologiczne, 
hydrogeologiczne oraz geotechniczne na terenie, na którym mają być wykonane roboty ziemne w stopniu 
dającym możliwość odpowiedniego zaprojektowania i bezpiecznego wykonania robót. Warunki te należy 
przeanalizować także pod względem ich wpływu na posadowienie konstrukcji lub pracę budowli ziemnych i 
innych obiektów lub urządzeń sąsiadujących z budową. Dotyczy również zaprojektowania efektywnego 
systemu odprowadzenia wód powierzchniowych lub regulacji cieków oraz systemu odwodnienia podłoża 
gruntowego. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych, a następnie eksploatowania konstrukcji lub budowli ziemnej podłoże 
gruntowe w całej strefie oddziaływania robót nie powinno być podatne na osiadanie. Jeżeli prognozowane 
osiadania mogą być większe niż dopuszczalne, to należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne 
w celu redukcji osiadań (np. wzmocnienie podłoża). 
Grunty charakteryzujące się zbyt małą nośnością, zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego 
obiektu, powinny być usunięte i zastąpione lub wzmocnione zgodnie z projektem robót ziemnych. W 
przypadku braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania powodującego poruszenie gruntu 
w poziomie posadowienia obiektu na skutek działania wody, należy taki grunt usunąć i zastąpić go innym, o 
odpowiednich właściwościach. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych zarówno w wykopach, jak i w nasypach należy uwzględniać zdolność 
niektórych rodzajów gruntów do tworzenia wysadzin. W przypadku występowania gruntów wysadzinowych w 
podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany i nieuwzględnienia w projekcie przykrycia ich 
warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem, należy je usunąć co najmniej do głębokości przemarzania 
gruntu. 
Podłoże gruntowe przewidziane do posadowienia konstrukcji powinno być przedmiotem odbioru 
częściowego. 
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8.5.8 Wykop pod fundamenty 
8.5.8.1 Zasady wykonywania fundamentów 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Cz. „Wymagania ogólne". 
Roboty należy prowadzić ściśle wg zaleceń ujętych w opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji 
Projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
Przy wykonywaniu fundamentów za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić warstwę gruntu około 
0,30 m powyżej projektowanego poziomu posadowienia, ze względu na możliwość rozluźnienia gruntu przez 
maszyny. Dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, 
Ewentualne nasypy zalegające poniżej projektowanego poziomu posadowienia wybrać i zastąpić warstwą 
średnioziarnistego piasku zagęszczonego do Is=0,98, 
Dno wykopów pod fundamenty należy bezpośrednio po wykonaniu, zabezpieczyć warstwą chudego betonu 
gr. 10 cm, 
Wykop należy zabezpieczyć przed wodami napływowymi powstałymi w wyniku opadów atmosferycznych, 
Wymagania odnośnie wzmacniania gruntu lub palowania winna określić dokumentacja konstrukcyjna, na 
podstawie dokumentacji geotechnicznej. Roboty geotechniczne, geodezyjne prace pomiarowe i tyczenie 
zgodnie z warunkami niniejszego opracowania, 
Roboty zbrojeniowe, deskowanie i betonowanie należy wykonywać wg części ROBOTY KONSTRUKCYJNE. 
8.5.9 Odkłady 
8.5.9.1 Warunki ogólne wykonania odkładów 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do prac związanych budową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora Nadzoru. 
8.5.9.2 Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk 
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z projektem 
organizacji robót i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz 
wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te 
należy przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w projekcie organizacji robót lub przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu oraz Użytkownika. Jeśli 
odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
8.5.9.3 Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie powinny być zgodne z 
wymaganiami organizacji robót. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie 
PN-S-02205:1998 (Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania) to znaczy odkład powinien 
być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 
5%.Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały się z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne 
lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z Zamawiającym. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi 
w tym zakresie organizacji robót lub ewentualnie przez Inspektora Nadzoru. 
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Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
8.6 Kontrola jakości robót 
8.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Cz.I „Wymagania ogólne”  
8.6.2 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
Sprawdzania kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze 
końcowym. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

a) zgodność wykonania robót z dokumentacja 
b) prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
c) przygotowanie terenu 
d) rodzaj i stan gruntu w podłożu 
e) wymiary wykopów 
f) zabezpieczenie wykopów 

8.6.3 Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/ - 2cm. 
8.6.4 Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –0,5 cm lub 
+0,5cm. 
8.6.5 Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –0,5 cm lub 
+0,5 cm. 
8.6.6 Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 1% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
8.6.7 Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 0,5cm. 
8.6.8 Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 0,5 cm. 
8.6.9 Spadek podłużny korony korpusu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie 
może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż –0,5 cm lub +0,5 cm. 
8.6.10 Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony wg metody Proctora zgodnie BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii (ruchu drogowego, pieszego lub wymogów konstrukcji). W przypadku 
gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania (wraz z 
erratą). 
8.6.11 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

a) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
b) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
8.6.12 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt, na polecenie Inspektora nadzoru.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji i projekcie, 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

211

8.7 Obmiar robót 
zgodnie z Cz.I. „Wymaganiami ogólnymi” 
8.8 Odbiór robót 
zgodnie z Cz.I. „Wymaganiami ogólnymi” 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.9 Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w „Wymagania ogólne” ppkt.9. 
8.10 Przepisy związane 

Instrukcje Techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju, w 
szczególności: 

O-1 ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
G-1 geodezyjna osnowa pozioma 
G-2 wysokościowa osnowa geodezyjna 
G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji 
G-3.2 pomiary realizacyjne 
G-4 pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu 
G-1.9 katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. 2017  poz. 2101 z późn. 
zm.) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących 
zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz 
przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924) 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - wersja angielska .Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania 
PN-N-99310:2000  Geodezja -- Pomiary realizacyjne - Terminologia 
PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa 
 
9 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE 45223200-8 
9.1 Przedmiot i zakres stosowania 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych związanych z wykonaniem 
elementów konstrukcyjnych, wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, w tym również 
fundamentowych wraz z wzmacnianiem gruntu lub palowaniem oraz stalowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji i dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót: 

a) Zbrojeniowych 
b) Betonowych i żelbetowych, w tym również fundamentowych 
c) Stalowych  

9.2 Materiały. 
9.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Materiały używane do realizacji obiektów muszą odpowiadać warunkom określonym w przedmiotowych 
normach, zgodnie z opisanymi uprzednio warunkami, w szczególności w cz. „Warunki ogólne”. 
W przypadku gdy dokumentacja projektowa będzie przewidywać możliwość wariantowego zastosowania 
materiału, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału zamiennego, albo w okresie dłuższym, jeśli Inspektor Nadzoru zdecyduje o konieczności 
przeprowadzenia badań alternatywnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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9.2.2 Warunki szczegółowe dla materiałów 
O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały użyte podczas robót muszą mieć atesty stosownych polskich 
jednostek atestacyjnych i być najwyższej jakości. 
Wszystkie prace muszą być prowadzone z należytą starannością, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami prawa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
9.2.2.1 Mieszanka betonowa 
W celu uzyskania zakładanej trwałości wykonanych konstrukcji z betonu wymagane jest stosowanie 
mieszanki betonowej od producenta, zgodnego z PN-EN 206+A1:2016-12 Beton _wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność oraz PN-EN 206:2014-04.  
Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego doboru mieszanki betonowej, spełniającej wymogi 
odporności betonu na jego klasę ekspozycji, warunki środowiskowe i charakterystyczne parametry użytkowe 
oraz wprowadzenie i przestrzeganie systemu kontroli produkcji, ułożenia i pielęgnacji betonu. Powyższe 
dotyczy zarówno betonu używanego do wykonywania konstrukcji monolitycznych, wylewanych na placu 
budowy, jak również elementów prefabrykowanych.  
Wszelkie domieszki do betonów muszą posiadać aktualne atesty producenta, a preparaty stosować ściśle wg 
wskazań tam zawartych. 
9.2.2.1.1 Cement. 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
- wysoką wytrzymałość, 
- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie 
agresywnego środowiska, do konstrukcji należy stosować cement portlandzki (bez dodatków), o 
podwyższonej odporności na wpływy chemiczne, odpowiedniej marki do klasy betonu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien 
dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania 
na polecenie Inspektora Nadzoru i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw, dokonując 
jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
Każda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości.  
9.2.2.1.2 Kruszywo. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania aktualnie obowiązujących normy dla kruszyw mineralnych do 
betonów (PN-EN 12620+A1:2010) klasy powyżej C20/25 (zgodnych z normą PN-EN 206:2014-04). Powinno 
składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o 
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników 
organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania 
mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych 
reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
9.2.2.1.3 Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze 
zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 
9.2.2.1.4 Preparat do łączenia betonów 
Należy skorzystać z oferty materiałów chemii budowlanej, odpornych na działanie czynników 
atmosferycznych i skomponowanych ze sprawdzonych składników. Zazwyczaj jest to mieszanka cementu, 
wypełniaczy i substancji modyfikujących (ewentualnie na bazie żywic epoksydowych), znacznie zwiększająca 
przyczepność nowego betonu. Masę sczepną należy, poza podstawowym parametrem łączenia dwóch 
różnych wiekowo materiałów, powinna mieć kolor szary, maksymalnie zbliżony w odcieniu do koloru betonu.  
9.2.2.1.5 Dodatki i domieszki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym. Do niezbędnych należy zaliczyć dodatki hydrofobizujące, zapewniający uzyskanie 
wodoszczelnych, dodatkowo odpornych na wykwity powierzchni betonowych. Zaleca się również 
doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. 
9.2.2.1.6 Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory. 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu 
betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej 
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konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są 
większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową.  
Zaleca się stosowanie preparatu, który, w zależności od potrzeb powoduje: 
- zwiększenie trwałości betonu poprzez podwyższenie jego szczelności, 
- zwiększenie wytrzymałości i urabialności betonu, 
- zmniejszenie nakładu pracy podczas betonowania (łatwiejsze rozprowadzanie betonu w formie, krótszy 

czas wibrowania, łatwiejsze opróżnianie środków transportu i podawanie pompami). 
- zwiększenie mrozoodporności i odporności na sole odladzające,  
- zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody, 
- poprawianie urabialności. 
Preparaty należy stosować ściśle według instrukcji producenta.  
9.2.2.1.7 Dodatki uszczelniające. 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności. 
Zaleca się stosowanie preparatu z domieszką na bazie mikro krzemionki, która powoduje: 
- zwiększenie trwałości betonu (beton wodoszczelny, mrozoodporny, odporny na cykle zamrażania-

rozmrażania, na działanie soli odladzających i na karbonizację) 
- zwiększenie wytrzymałości  
- poprawa urabialności  
9.2.2.1.8 Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury poniżej 0°C. 
Zaleca się stosowanie preparatu, który umożliwia betonowania w niskich temperaturach, podwyższenie 
mrozoodporności, skrócenie czasu początku i końca wiązania oraz podwyższenie parametrów 
wytrzymałościowych. 
9.2.2.1.9 Opóźniacz do betonu. 
Zaleca się stosowanie preparatu, który przy betonach monolitycznych umożliwia uzyskanie w przybliżeniu 
jednakowego początku wiązania w całości monolitu, opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania, podwyższenie 
wytrzymałości końcowej, polepszenie urabialności, zmniejszenie skurczu i pełzania, poprawę wyglądu 
zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu. Preparat należy stosować ściśle według instrukcji producenta. 
9.2.2.1.10 Elementy kotwiące 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej 
antykorozyjnie powłoką malarską do C3/C4, o ile dokumentacja nie stanowi inaczej (np. stal nierdzewna). 
9.2.2.1.11 Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to powinno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; 
okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
9.2.3 Wyroby hutnicze 
Jakość wyrobów hutniczych należy, przed zastosowaniem i wbudowaniem, potwierdzić następującymi 
dokumentami kontroli wg PN-EN 10204: 
- Zaświadczenie o jakości – gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego 

gatunku stali i nie zachodzi konieczność określania właściwości rzeczywistych; 
- Atestem, gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali wg wytopów 

na podstawie próby rozciągania, odstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności dla 
stali grupy jakościowej większej niż JR; 

- Atestem specjalnym lub świadectwem odbioru – gdy w projekcie określono wymagania dodatkowe PN-
EN 10025 (U) odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy; 

- Świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie 
zastosowano stal wg PN-EN 10025-1:2005; PN-EN 10025-3:2005; PN-EN 10025-4:2005; 

9.2.3.1 Stal zbrojeniowa 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w części „Wymagania ogólne”. Pręty stalowe do zbrojenia 
betonu muszą spełniać wymagania odnośnych polskich norm, w tym w szczególności: PN-S 1992-2:2010, 
PN-S-10040 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-H-93215. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Klasy i gatunki stali zgodnie z obowiązującą normą i dokumentacją projektową. 
9.2.3.1.1 Wady powierzchniowe 
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe: rysy, drobne łuski , zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla średnicy walcówki i prętów gładkich, 
- nie przekraczaj_ 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm i 0,7mm dla 
prętów o większych średnicach. 
9.2.3.1.2 Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości - atestu, w który musi 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- nazwę Wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wytopu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej (jeśli pręty były poddane obróbce cieplnej), 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopu. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno znajdować się na każdej z dwóch przywieszek znajdujących się na 
wiązce prętów lub na kręgu. 
Stal dostarczoną na budowę bez atestu należy odesłać do producenta. 
9.2.3.1.3 Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem, w stojakach lub przegrodach, z podziałem 
wg gatunków i średnic. 
9.2.3.2 Stal konstrukcyjna 
Do konstrukcji stalowych stosować 

− kształtowniki dwuteowe i ceowe, płaskowniki  18 G2A 
− profile zamknięte kwadratowe, prostokątne i okrągłe 18G2A 
− pręty okrągłe ze stali 18G2A i St3S 
− blacha trapezowa ze stali o Re-350 MPa 

Łączniki w tolerancji wymiarowej wg ww normy: 
− śruby klasy 10.9 do połączeń sprężonych 
− śruby M12,M16,M20 kl. 8.8 do pozostałych połączeń 
− połączenia spawane – odpowiedni drut oraz elektrody EA 1.46, ER 1.46 oraz EB 1.50 
− kotwy wklejane, zabezpieczone antykorozyjnie 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2005. 
9.2.3.2.1 Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach 
czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
− mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
− nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer 
wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na 
przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte.  
9.2.3.2.2 Stal konstrukcyjna zadaszenia 

− S355 J0; J2; K zależnie od grubości elementów – większość elementów konstrukcyjnych 
− S460NL – mocno wytężone blachy węzłowe w połączeniach sworzniowych  
− Należy stosować profile zamknięte wykończone na gorąco, zgodne z normą PN EN 10210. Dopuszcza 

się stosowane profili wg PN EN 10219 wyłącznie na elementy drugorzędne po akceptacji 
projektanta.  
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− W elementach stalowych narażonych na rozwarstwienie należy stosować stal klasy jakości Z zgodnie 
z PN EN 1993-1-10 i PN EN 10164, szczegółowe wymagania należy określić w zależności od 
technologii spawania w projekcie warsztatowym i zatwierdzić z projektantem. 

− Szprosy pod poliwęglan (jeśli występują): stal S235 J0 S355J0, szprosy cynkowane ogniowo 
− Sworznie: Stal stopowa: 34 CrNiMo6V+QT (mat.-Nr 1.6582) wg EN 10083-1 Wymagana wartość 

wytrzymałości Rp 0,2 nie mniej niż 700MPa dla średnic pręta do 160mm. Sworznie cynkowane 
ogniowo. 

9.2.3.2.3 Konstrukcja stężeń. 
 a) Tężniki dla ścian podłużnych zaprojektowano z kształtowników  rurowych. 
 b) Stężenia połaciowe poprzeczne i podłużne zaprojektowane z prętów okrągłych i rur kwadratowych. 
 c) Stężenia mocowane są do elementów konstrukcji na śruby, a następnie przy pomocy nakrętek 
napinających rurowych  
9.2.3.3 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy konstrukcji należy jednokrotnie zagruntować w wytwórni, bezpośrednio po ich wykonaniu. Przed 
gruntowaniem konieczne jest przygotowanie powierzchni. wymagany stopień czystości Sa ½ )ISO 8501-1) 
można uzyskać przy pomocy drucianych szczotek lub poprzez piaskowanie. W miejscach niedostępnych 
zaleca się śrutowanie lub piaskowanie. Powłoki należy nakładać zgodnie z danymi producenta farb. Druga 
warstwa może być nakładana po czasie zależnym od temperatury schnięcia (przy 23 stopniach Celsjusza jest 
około 8h).  

Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy środowiska C3 i długiego okresu trwałości, 
zgodnie z PN EN ISO 12944-5. Zamknięte powierzchnie wewnętrzne (wewnętrzne powierzchnie rur) 
pozostawić nie malowane, spawane szczelnie. Elementy drugorzędne mogą być cynkowane. Zestaw malarski 
wytwórca konstrukcji stalowej jest zobowiązany uzgodnić z Projektantem.  

Ewentualne uszkodzenia transportowe lub montażowe a także po spawaniu montażowym należy 
zabezpieczyć zestawem farb używanych do całej konstrukcji. Zamiast w/w farb można stosować inne co 
najmniej równorzędne powłoki malarskie- po uzgodnieniu z Inwestorem i autorami projektu. 
Przed „zamknięciem” wszystkich profili zamkniętych należy upewnić się, że wewnątrz nie znajdują się żadne 
zanieczyszczenia (w szczególności mogące prowadzić do korozji) oraz dokładnie osuszyć elementy. 
9.2.3.4 Materiały dodatkowe do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 oraz ER1.46 oraz EB1.50. 
Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 
- Przy automatycznych metodach spawania stosować odpowiednie druty rdzeniowe. 

Materiały do stali trudno rdzewiejącej powinny mieć odporność na korozję zgodną ze stalą części łączonych, 
o ile dokumentacja nie stanowi inaczej. 
9.2.3.5 Łączniki mechaniczne 
Do konstrukcji stalowych zaleca się stosowanie łączników spełniających wymagania normy PN-EN ISO 898-1 
i PN-EN 20898-2 (dotyczy śrub klasy wyższej niż 4.8 i 5.6 oraz nakrętek klasy wyższej niż 4).  
Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości wg PN-EN ISO 
3269 (U) i PN-EN 10204. 
Śruby fundamentowe mogą być wykonywane indywidualnie z prętów walcowanych na gorąco ze stali 
kategorii Ne wyższej niż S355. Łączniki nie ujęte w normach (np. śruby rozporowe i wklejane) powinny mieć 
właściwości zgodne z wymaganiami projektu. 
9.2.3.6 Materiały do powłok ochronnych 
Zgodnie z PN- EN ISO 12944-2 obiekt zalicza się do kategorii agresywności środowiska C2 (mała 
agresywność środowiska). Wszystkie elementy konstrukcji stalowej winny być poddane dokładnemu 
oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczeń do stopnia czystości Sa2 wg PN-EN ISO 12944-4 obróbką strumieniową.  
Malowanie – przyjęto system S2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla długiego okresu oczekiwanej trwałości.  
9.2.3.7 Stalowe materiały montażowe 
Wykonawca konstrukcji stalowej zobowiązany jest dokonać kompletnego zamówienia wszystkich elementów 
zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniając również łączniki i inne elementy montażowe (śruby). 
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Atesty potwierdzające spełnienie wymagań normowych dla poszczególnych wyrobów, do których 
przedstawienia zobowiązany jest wykonawca konstrukcji, musza być przedstawione dla każdej partii 
konstrukcji. Dotyczy to przede wszystkim wymagań PN-S-10050 i norm przedmiotowych: 
- Dla nakrętek i śrub – PN-M-82144 
- Dla nakrętek niskich, stosowanych jako przeciwnakrętka – PN-M-82153 
- Dla podkładek pod śruby - PN-M-82002; PN-M-82003; PN-M-82005; PN-M-82008; PN-M-82009; PN-M-

82018;  
- Dla śrub montażowych - PN-M-82101; 
- Dla elektrod - PN-M-69430; PN-M-69433; 
- Dla drutów spawalniczych - PN-M-69420; 
- Dla topników do spawania łukiem krytym i żużlowego - PN-M-69355; 
Wytwórca konstrukcji stalowej powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod wg gwarancji 
dostawcy. Śruby powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z 
zapewnieniem ochrony przed korozją, w sposób umożliwiający segregację na poszczególne elementy. 
Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą  w suchych, ogrzewanych i przewietrzanych 
pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wywarzania określonej konstrukcji 
stalowej powinny być oddzielone od pozostałych. 
9.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem ilości, rodzajów i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej 
i w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku takich ustaleń 
w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez dodatkowej aprobaty. 
Wszelki sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, 
zgodny z normami ochrony środowiska naturalnego, nieniszczący infrastruktury placu budowy i 
niepowodujący nadmiernych uciążliwości dla ludzi, budynków, konstrukcji i budowli drogowych.  
9.3.1 Sprzęt do wywarzania betonu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale "Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych". Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

− przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min; 

− przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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9.3.2 Sprzęt do wykonania konstrukcji stalowych 
9.3.2.1 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
9.3.2.2 Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

− spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
9.4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi być wystarczająca doprowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i we wskazaniach Inspektora, w przewidzianym Umową terminie. 
Środki transportu używane na drogach publicznych muszą spełniać wymagania Ministerstwa Komunikacji 
dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie, skrajni i innych parametrów technicznych. 
Stan techniczny i konstrukcja środków transportu nie mogą powodować uszkodzeń ich przejazdem muszą 
być natychmiast naprawiane. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu 
Budowy. 
Zastosowanie środków transportu o charakterze specjalnym wymaga akceptacji Inspektora. 
9.4.1 Transport mieszanki betonowej 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich 
środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu 
nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, 
że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie 
przy wylocie. Przy doborze konkretnej pompy należy uwzględnić sumę długości poziomych i pionowych 
odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kątów nachylenia kolan. Dopuszcza się 
także przenośniki  taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na  odległość nie większą od 10 m. Jeśli 
transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej 
jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku.  
Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 
9.4.1.1 Transport mieszanki do betonów widokowych 
Transport mieszanki należy zamówić przynajmniej na 2 dni przed betonowaniem, wymagane jest aby 
odbiorca betonu na budowie żądał: 
- zamówionej konsystencji mieszanki betonowej, 
- najpóźniej do 1,5 godz. betonowóz powinien zostać rozładowany, 
- ilość wody w mieszance betonowej musi być zgodna z recepturą (sprawdzenie przez odparowanie i 

zważenie próbki przed i po suszeniu), 
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- nie jest dopuszczalne jakiekolwiek dodawanie wody do mieszanki poza ilością przewidzianą w 
recepturze, bowiem prowadzi to do obniżenia jakości betonu, 

- latem, gdy przy dłuższym czasie transportu beton zaczyna sztywnieć, należy awaryjnie dozować do 
mieszanki w betonowozie niewielką ilość superplastyfikatora. 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do sposobu podawania betonu do szalunków. 
W przypadku podawania betonu pompami wymagana jest zwykle konsystencja na poziomie 14 cm opadu 
stożka.  
9.4.2 Transport i składowanie stali konstrukcyjnej 
Transport (wraz z załadunkiem), rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinno 
odbywać się z zachowaniem czystości, z dala od wilgoci (pozostawanie w stanie suchym) oraz aktywnych 
substancji chemicznych i innych zanieczyszczeń mogących mieć negatywny wpływ na materiał. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali jako niezabezpieczonej przed opadami, w bezpośrednim 
kontakcie z gruntem. Zalecane jest, aby elementy konstrukcyjne transportowano i składowano w pozycji 
zgodnej z eksploatacją (tzn. po wbudowaniu zajmują np. położenie pionowe -  elementy kratownicowe, 
płatwie - w pionie, tylko podpory skrajne kratowe transportować w poziomie z zachowaniem pionowego 
położenia płaszczyzny kratownic), odpowiednio usztywnione, zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności, bez możliwości ich deformacji czy powstania nadmiernych naprężeń, w szczególności należy 
chronić łączniki i węzły konstrukcyjne, stanowiące elementy styku konstrukcji.  W szczególności należy 
zabezpieczyć (usztywnić tymczasowo) elementy z odstającymi pojedynczymi prętami.  
Zaleca się oddzielne składowanie drobnych elementów tj  np. śruby w oddzielnych, jednoznacznie 
oznakowanych pojemnikach.  
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102. 
9.5 Wykonanie i opis robót 
9.5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zaleceń odnośnie wymagań ogólnych, których szczegóły 
znajdują się w opracowaniu „Cz I Wymagania ogólne”, a ponadto: 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich robót zgodnie z Umową, dokumentacją 

projektową, z wymaganiami właściwych norm, zarządzeń, ustaleniami specyfikacji i PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową.  

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie budowli w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich jej części i elementów, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

- Następstwa każdego błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Niego na 
własny koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor. 

- Jakiekolwiek wytyczenia i sprawdzenia prowadzone przez Inspektora, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za dokładność robót.  

- Decyzje Inspektora dotyczące zatwierdzenia lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na 
wymaganiach podanych w treści umowy, w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach, a także w 
normach, instrukcjach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
prowadzenia podobnych prac oraz wyniki badań naukowych i inne czynniki mające wpływ na rezultaty 
wykonywanych robót. 

- Polecenia Inspektora otrzymane przez Wykonawcę na piśmie będą wykonywane w czasie wyznaczonym, 
pod groźbą zatrzymania robót.  

- Skutki finansowe zatrzymania robót poniesie Wykonawca. 
9.5.2 Przygotowanie do robót betoniarskich 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 
- Wykonanie prac przygotowawczych, w szczególności geodezyjnych i ziemnych 
- Wykonanie podłoży: chudych betonów lub piasku stabilizowanego cementem 
- Wykonanie deskowań, rusztowań i usztywnień 
- Wykonanie zbrojenia 
- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
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- Wykonanie robót zanikowych 
- Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 
- Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone za śmieci, brudu i 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania powinna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie 
beton do deskowania, umożliwiając tym samym łatwe i prawidłowe rozszalowanie. 
9.5.3 ZBROJENIE. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa niezbędna będzie przy zbrojeniu betonu przy wykonywaniu zbrojenia fundamentów, belek 
schodkowych, ścian, słupów, stropów oraz trzonów schodów i wind. 
9.5.3.1 Ogólne warunki wykonywania robót zbrojeniowych 
Ogólne warunki wykonania robót podano w cz. „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
do zatwierdzenia projekt organizacji robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
9.5.3.2 Przygotowanie zbrojenia 
Stali skorodowanej lub znacznie zanieczyszczonej nie należy przyjmować od Wytwórcy. Jeśli natomiast te 
niekorzystne efekty powstały podczas składowania stali na budowie, to należy je usunąć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić je 
rozpuszczalnikami. Stal wystawioną na chwilowe choćby działanie słonej wody należy zmyć wodą czystą.  
Stal z łuszczącą się rdzą i stal zabłoconą należy czyścić szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie albo 
strumieniem ostrego piasku (przez piaskowanie). Po oczyszczeniu sprawdzić czy pręty nie uległy 
nadmiernemu pocienieniu, mierząc średnice prętów. 
Stal zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmrozić strumieniem ciepłej wody. Inne 
sposoby czyszczenia stali wymagają zatwierdzenia przez Inspektora. 
Miejscowe wygięcia prętów od linii prostej nie mogą przekraczać 4mm. Większe deformacje są 
niedopuszczalne. Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, wciągarek i prostowarek. 
Cięcie prętów prowadzić w taki sposób, by maksymalnie wykorzystywać materiał. W tym celu można 
sporządzić plan cięcia stali zbrojeniowej.  
Ciąć nożycami mechanicznymi lub palnikiem acetylenowym. Dokładność cięcia ±1cm.  
Dopuszczalne różnice długości prętów między odgięciami w porównaniu z podanymi na rysunkach nie mogą 
być większe od 1,0cm. 
Przy cięciu prętów uwzględniać zwiększenie długości prętów powstające podczas gięcia. Jest ono zależne od 
wielkości odgięć i ich liczby na długości pręta. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu 
odgięć w postaci haków stosować zgodnie z normą podano w tablicy 3 wg PN-S-10040:1999. W tablicy tej 
symbol "d" oznacza średnicę odginanego pręta. 
Odgięcia prętów zbrojenia głównego muszą mieć mniejsze krzywizny. Wewnętrzna średnica odgięcia nie 
powinna być mniejsza niż: 
- 5d -  dla  stali klasy A-0, 
- 10d -  dla stali klasy AIIIN. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, w którym można go łączyć spawaniem wynosi 10d.  
Na zimno na budowie można odginać pręty wbudowane o średnicy niewiększej niż 12mm. Pręty grubsze 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których odginane są wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego należy zwiększyć średnicę zagięcia do 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięć strzemion i prętów montażowych musi spełniać warunki podane dla haków. W 
miejscach o dużej krzywiźnie - w miejscach haków, ostrych wygięć strzemion i in. sprawdzić zewnętrzną, 
wypukłą stronę pręta. Niedopuszczalne są tam pęknięcia tworzące się podczas gięcia prętów. 
9.5.3.3 Montaż zbrojenia. 
W konstrukcję można wbudowywać stal czystą, co najwyżej pokrytą nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Układ zbrojenia musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu prętów w 
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie przed i 
podczas betonowania. 
Rozstawy prętów i grubości zewnętrznej otuliny betonowej powinny być zgodne z projektem technicznym. 
Jednak żaden pręt nie może mieć otuliny mniejszej niż 2,5 cm a największy rozstaw prętów zbrojeniowych 
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płyt nie może być większy od 30cm. Zmiany średnic i rodzaju stali zbrojenia są dopuszczalne lecz wymagają 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Przy montażu zbrojenia należy używać podkładek dystansowych i stabilizatorów z betonu i z tworzyw 
sztucznych. Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako podkładek dystansowych. Nie dopuszcza 
się również układania zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie go na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania. 
Pręty można łączyć poprzez spawanie łukiem elektrycznym, lub na zakład bez spawania.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym lub zgrzewać. Drutu wiązałkowego, wyżarzonego, 
o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po zmontowanym szkielecie zbrojeniowym. 
9.5.4 Wytwarzanie betonu. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z 
dokładnością 2 %. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności.  
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2 %. 
Czas i prędkość mieszania  powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 
jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, 
by w czasie  transportu i innych operacji nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. Urabialność 
mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek 
w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż 
przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, 
plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja 
betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej  0 st. C, za wyjątkiem 
sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków 
betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić  szczelność 
ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki 
betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej 
temperaturze dobowej > 10 st. C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych 
klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania 
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy 
uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może 
być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od 
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem 
opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa  grubego ustalony 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej 
nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 
- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w 

mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 
- zawartość piasku w stosie okruchowym powinien być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu  przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42 % przy 
kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 

- Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od 
wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia 
skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 
- 400 kg/m3 dla C20/25 i C25/30, 
- 450 kg/m3 dla C30/37  i wyżej. 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora 

Nadzoru. 
9.5.4.1 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie). 
9.5.4.1.1 Zalecenia ogólne. 
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Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej betonowania. Betonowanie może zostać rozpoczęte po 
sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru oraz po dokonaniu na ten temat wpisu do 
dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji obiektu należy zachować następujące warunki: 
- przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym, przeznaczonym do 

wytwarzania powierzchni betonowych najwyższej jakości, dopuszczonym do stosowania w budownictwie. 
Preparat nie powinien pogorszyć przyczepności tynku, powłoki malarskiej, kleju do tapet itp. 

- przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

- betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > + 5 st. C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości > 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej  o temperaturze + 20  st. C w chwili jej 
układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7dni; prace 
betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod  bezpośrednim nadzorem Inspektora, 

- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać  zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego 
działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt stropów i 
charakteryzować się jednakowymi  drganiami na całej długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sek., 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50   cm w kierunku głębokości i od 
1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie 
powstawały   martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca zobowiązany jest 
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy 
betonowanym elemencie.  Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i 
kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 
zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w 
granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i 
odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. 
Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję  stężeń deskowań lub inną i wychodzą 
z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią 
betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową.  
Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy 
zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki 
pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez InspektoraNadzoru. Zabrania się wyładunku 
mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie  jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą 
tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowanie może nastąpić tylko po 
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor Nadzoru może, jeśli 
uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym 
przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
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9.5.4.1.2 Zalecenia dotyczące betonowania elementów. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w ścianach, mieszankę betonową układać bez przerwy segmentami o wysokości do 2.0m, wprowadzając 

ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez  okienka za pośrednictwem rynienki lub 
rurociągu, skierowanych do osi  podłużnej ściany; mieszankę zagęszczać warstwami o grubości do 40cm 
przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry wzdłuż osi podłużnej  ściany, 

- gdy wysokość ściany jest większa od jednego segmentu (H > 2.0m), wówczas betonowanie kolejnego 
segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin, 

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 
grubości  > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania 
powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Przed betonowaniem  należy osadzić i 
wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

Z uwagi na możliwość pojawienia się rys skurczowych, mogących powstać w ciągu pierwszych 7 dni po 
betonowaniu stropów, zaleca się wykonanie betonu na bazie cementu z dodatkiem włókien 
polipropylenowych.  
Betony modyfikowane dodatkami (ograniczenie wody zarobowej i cementu, przy zachowaniu żądanej 
wytrzymałości i konsystencji betonu w istotny sposób redukuje zjawiska skurczowe), należy wykonać z 
wyjątkową precyzją technologii określonej przez dostawcę betonu.  
9.5.4.2 Osadzenie elementów kotwiących 
Osadzenie w betonie elementów kotwiących do mocowania marek i elementów wyposażenia budynku musi 
odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym. 
9.5.4.3 Pielęgnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewającego normalnie. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody  z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną 
wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5 st. C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją  przez co najmniej 7 dni 
(polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie 
są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy i pochodzić z wodociągu miejskiego.  W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania 
(konstrukcje monolityczne). 
9.5.4.3.1 Pielęgnacja betonów architektonicznych 
Do zagęszczania mieszanki betonów widokowych (architektonicznych) należy stosować dobrej jakości  
wibratory oraz przeszkolonych pracowników. Zagęszczanie betonu decyduje o jakości betonu i wyglądzie 
końcowym. 
Konieczne jest stosowanie do szalunków środków antyadhezyjnych przeznaczonych do wytwarzania 
powierzchni betonowych najwyższej jakości - powierzchni betonów architektonicznych. Po wyschnięciu 
tworzy się warstwa antyadhezyjna, która zapobiega przywieraniu betonu do szalunku i umożliwia uzyskanie 
gładkiej powierzchni betonu tzw. widokowego, bez porów i plam.  
Pielęgnacja świeżego betonu oznacza ochronę świeżej mieszanki aż do uzyskania wystarczającej twardości i 
wytrzymałości przed wysychaniem powierzchni betonu (prawidłowa, zabezpiecza przed zmniejszeniem jego 
trwałości). Podczas pielęgnacji betonu należy pamiętać o kilku najważniejszych zabiegach: 
- zabetonowane elementy utrzymywać w szalunkach w stanie wilgotnym, 
- okrywać wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo foliami, 
- stosować płynne środki do pielęgnacji, rozpylane na powierzchni betonu bezpośrednio po zdjęciu 

szalunków, 
- standardowo pielęgnację prowadzić należy przez 3 dni. Przy zastosowaniu cementów mieszanych (CEM 

II) czy hutniczych (CEM III) okres pielęgnacji należy wydłużyć, zapis ten dotyczy jednak pozostałych 
betonów (do betonów architektonicznych należy stosować CEM I). 
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9.5.4.4 Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek wykonywania konstrukcji ścisle zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. Dotyczy to 
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie 
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę 
zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i 
towarzyszących  (wykonywanych przez innych wykonawców). 
9.5.4.5 Usterki wykonania. 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane otulenie 
zbrojenia betonem zgodnie z klasyfikacją bezpieczeństwa pożarowego. Pustki, raki i wykruszyny są 
dopuszczalne pod warunkiem, że powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% odpowiedniej 
powierzchni (w przypadku betonów widokowych odpowiednia powierzchnia dotyczy jednego elementu 
rysunku szalunku) oraz pozostaje zachowane otulenie zbrojenia betonem zgodnie z klasyfikacją 
bezpieczeństwa pożarowego.  
9.5.4.6 Wykańczanie powierzchni betonu 
Powierzchnie betonów konstrukcji nośnej muszą być gładkie i równe. Pęknięcia są niedopuszczalne. Mogą 
pojawić się rury skurczowe, jednak pod warunkiem, że ich rozwartość nie przekracza 0,2mm oraz zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu a rysy nie łączą się w dłuższe ciągi.  
Gładkość powierzchni powinien cechować brak lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń. 
Dopuszczalne są lokalne nierówności do 1-2mm lub wgłębienia do 2-3mm, pod warunkiem, że nie występują 
na powierzchniach płaskich, zewnętrznych, narażonych na powstanie zastoin wody.  
Kształtowanie spadków poprzecznych musi następować podczas betonowania. 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. a zagłębienia wypełnione. Po rozdeskowaniu 
wszystkie nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po usunięciu 
szalunków.  
Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy. Ewentualne łączniki stalowe (druty, śruby 
itp.) które spełniały np. rolę stężeń deskowań obciąć przynajmniej 1cm pod wykończona powierzchnią 
betonu. 
Wypukłości i zagłębienia większe od 2 mm naprawić betonem lub gotową mieszaniną przygotowaną wg 
specjalnej technologii producenta, uzgodnioną i zatwierdzoną przez NI. 
9.5.4.7 Deskowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji. Szalunki powinny 
być wykonane ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem masą betonową dokładnie 
sprawdzone. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zniekształcenia lub odchylenia w wymiarach betonowanej 
konstrukcji. Poprawność wykonania deskowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną.  
Sprawdzenia szalowań obejmują: 
- sprawdzenia geometrii - zgodność wymiarów (przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji), 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową szalunków wielokrotnego użycia, 
- sprawdzenie materiału użytego na deskowania (klasa, drewna, wady drewna itp.), 
- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach, stykach i narożach. 
Wymagane jest stosowanie szalunków systemowych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedstawić 
do akceptacji  Inspektora i nadzoru autorskiego rysunki szalunkowe betonów widokowych. Do wskazanych w 
dokumentacji eksponowanych powierzchni należy wykonać szalunki nietypowe, dostosowane do rysunku 
zestawień, stosując dodatkowo matryce architektoniczne.  
9.5.4.7.1 Środki antyadhezyjne 
Zaleca się stosowanie fabrycznych środków antyadhezyjnych, które zapobiegają pogorszeniu jakości 
tworzywa wskutek mięknienia lub też klejenia się powierzchni matrycy lub też betonu. W przypadku betonów 
widokowych jest to wymóg konieczny, gdyż poza prawidłowym procesem rozszalowywania, po odparowaniu 
związków rozpuszczalnych zawartych w środkach antyadhezyjnych na powierzchni powstaje cienka, 
równomierna warstwa oddzielająca, dzięki czemu unika się tworzenia plam na betonie (właściwości 
antykorozyjne preparatów zapobiegają również rdzewieniu szalunków stalowych i zwiększają ich trwałość). 
Przed pierwszym zastosowaniem preparatu o właściwościach antyadhezyjnych należy szalunek dokładnie 
oczyścić z rdzy lub resztek betonu, jeśli stosowano uprzednio inny produkt np. oleje szalunkowe, proces 
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doczyszczania powierzchni deskowania będzie wymagał kilkakrotnych zastosowań. Niemożliwe jest 
stosowanie szalunków nie do końca doczyszczonych. W przypadku naniesienia większej ilości preparatu nie 
należy go usuwać, lecz pozostawić do wyschnięcia. Szalunek może być założony i wypełniony betonem po 
całkowitym zaschnięciu preparatu. 
9.5.4.7.2 Matryce do betonów widokowych 
Zaleca się stosowanie matryc strukturalnych na bazie elastycznych tworzyw sztucznych, w przypadku 
betonów widokowych, fakturowych jest to konieczne.  
Ze względu na przyjęta w projekcie technologią wylewania betonu architektonicznego na mokro (w 
większości przypadków elementy wylewane są jednocześnie elementami konstrukcji nośnej) należy liczyć się 
z koniecznością zapewnienia wysokiej kultury wykonawstwa, narażaniem gotowych elementów na 
uszkodzenia i przymusem szpachlowania otworów po ściągach deskowania itp. Wysoka wytrzymałość na 
rozrywanie i dobra sprężystość elastycznego tworzywa pozwalają rozszalowywać elementy nawet z głęboką 
fakturą i podcięciami bez uszkadzania matrycy i betonu.  
Przy stosowaniu betonu przygotowywanego na miejscu budowy elastyczna matryca musi być całą 
powierzchnią przyklejona do konstrukcji nośnej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca się stosowanie kleju 
przygotowanego fabrycznie, który nie jest klejem kontaktowym, lecz płynnym tworzywem sztucznym, które 
nie zawiera rozpuszczalników - ma to tę zaletę, że po rozłożeniu elastycznej matrycy w kleju można 
wyregulować jej ułożenie. Nie zaleca się mocowania matrycy gwoździami lub dyblami, ponieważ ze względu 
na nacisk betonu w miejscach nieprzytwierdzonych dochodzi do powstawania nierówności i tworzenia się fal 
w betonie. Ewentualna późniejsza obróbka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest 
faktycznie niemożliwa. Matryce można przyklejać zarówno do szalunków stalowych, jak i drewnianych. Dla 
trwałego przyklejenia na powierzchni stalowej, np. przy długich seriach, powierzchnię należy uprzednio 
wypiaskować (lub przemyć fabrycznym środkiem gruntującym, który eliminuje konieczność piaskowania). 
Jako szalunki drewniane należy stosować surowe, niepowlekane płyty ze sklejki o minimalnej grubości 18 
mm. 
9.5.4.8 Rozszalowania 
Usuwanie deskowań zabetonowanych elementów konstrukcyjnych, w szczególności stropów, należy 
przeprowadzić przy zachowaniu następujących zasad: 
- Usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 

niedopuszczalne 
- Podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być tylko częściowo 
- Całkowite usunięcie deskowań stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia 

zakładanej w projekcie wytrzymałości  
- Termin rozszalowania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, gdyż jest to również 

uzależnione od zastosowanych cementów (dotyczy betonów architektonicznych). 
Po rozszalowaniu elementów betonów widokowych szalunek należy oczyścić przy pomocy szczotki z miękkim 
włosiem. Aby uzyskać skuteczną ochronę szalunku przed korozją należy bezpośrednio po oczyszczeniu 
spryskać szalunek preparatem antyadhezyjnym, nawet wtedy, kiedy nie jest przewidziane następne 
wypełnianie betonem w krótkim czasie. 
9.5.4.9 Wymagane właściwości betonu. 
Przed wykonaniem prac szalunkowych wskazane jest aby Wykonawca przedstawił do akceptacji: 

− Wymagane próbki, wzorce jakościowe oraz rysunki warsztatowe 
− próbki kolorystyczne betonu i betonu architektonicznego, wykonane w docelowych szalunkach, z 

wykorzystaniem docelowych preparatów i środków, w tym antyadhezyjnych. 
− Przy tworzeniu układu płyt szalunkowych, o ile dokumentacja nie stanowi inaczej, należy przyjąć 

zasadę rozmieszczenia łączeń szalunków w symetrii do poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
jak ściany i posadzki (stropy).  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania skoordynowanej z innymi branżami, pełnej (obliczenia, opis, 
specyfikacja i rysunki) dokumentacji warsztatowej uwzględniającej klasę betonu, rodzaj kruszywa czy 
preparatów i środków chemicznych użytych do produkcji betonu, a także rodzaj, układ płyt szalunkowych i 
lokalizację ściągów, oraz uzyskać jej akceptację. 
9.5.4.9.1 Zalecenia do projektowania betonów wysokiej wytrzymałości. 
- Wymaga się stosowania betonowych elementów konstrukcji z betonu klasy określonej projektem. 
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- Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość gwarantowaną normą. Przy projektowaniu betonu 
należy opierać się na podstawowych wzorach wytrzymałości (wzór Bolomey'a), szczelności i 
wodochłonności cementu i  kruszywa. 

- Składniki do betonów wysokiej wytrzymałości muszą być specjalnej jakości - wytrzymałość skały, z 
której pochodzi kruszywo powinna być co najmniej dwukrotnie wyższa od wytrzymałości betonu. Marka 
cementu powinna być przyjęta zgodnie z projektem. Do betonu stosować płukane kruszywo łamane 
marki 30 i piasek gruboziarnisty możliwie bez frakcji 0 do 0,125 mm. Szczególnie korzystne są kruszywa 
o uziarnieniu nieciągłym. Ilość cementu na 1 m3 betonu nie powinna być większa niż 450kg. 

- Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie może być większa niż 500 do 550 dcm3/m3 betonu.  
9.5.4.9.2 Receptura betonu widokowego 
Do wytwarzania betonu widokowego (licowego i fakturowego) w połączeniu z elastycznymi matrycami i 
formami nie jest konieczne określanie dodatkowego składu mieszanki betonowej poza określonymi 
wytycznymi projektu konstrukcyjnego.  
9.5.4.9.2.1 Kryteria materiałowe 
Dla zachowania trwałości betonu architektonicznego konieczne jest uzyskanie materiału szczelnego. Taki 
beton gwarantuje ograniczenie nasiąkliwości, co w przypadku betonu widokowego fasadowego zabezpiecza 
go przed niszczącym działaniem wody, rozpuszczonych w niej agresywnych związków chemicznych oraz 
przed karbonatyzacją. Ponadto niska nasiąkliwość znacznie ogranicza efekt zmiany koloru fragmentów 
fasady na skutek zawilgocenia ściany. Generalnie można stwierdzić, żę głębokość wnikania wody w tego 
typu beton nie powinna przekraczać 20-30 mm. Głębokość 50 mm wnikania wody jest graniczna dla 
betonów określanych jako wodoszczelne. 
Trzy główne grupy materiałów w betonie szczelnym muszą stanowić szczelną strukturę: kruszywo, 
stwardniały zaczyn cementowy tzw. kamień cementowy i faza przejściowa kruszywo-zaczyn. Zwykle brak 
wodoszczelności wynika z porowatej struktury fazy przejściowej kruszywo-zaczyn, spowodowanej 
nadmiarem wody i brakiem frakcji pylastych w mieszance. W celu zredukowania ilości wody zarobowej i 
uzyskania odpowiedniej konsystencji należy stosować jako domieszki modyfikujące plastyfikatory (reduktory 
wody) na bazie lignosulfonianów wapniowych lub magnezowych  i/lub superplastyfikatory (reduktory wody w 
dużym zakresie) melaminowe, naftalenowe lub ich mieszanki a nawet upłynniacze najnowszej generacji na 
bazie eterów polikarboksylowych. 
Plastyfikatory i upłynniacze mają za zadanie obniżenie ilości dozowanej wody do mieszanki betonowej a 
równocześnie uzyskanie dobrej plastyczności i urabialności mieszanki betonowej. Dzięki temu mieszanka 
betonowa dobrze wypełnia szalunki, nie pozostawiając raków, pustych przestrzeni, daje się łatwiej zagęścić, 
co ma wpływ na otrzymanie zwartej struktury. Obniżony wskaźnik wodno-cementowy będzie korzystnie 
wpływał na ograniczenie skurczu i na inne cechy mające znaczenie dla trwałości betonu stwardniałego. 
Zaleca się stosowanie cementów hutniczych (CEM III), które dają betonowi jasny, stosunkowo równomierny 
kolor. Zaletą tych cementów jest spowolniona hydratacja, co ogranicza spękanie betonu wywołane ciepłem 
twardnienia. Ponadto betony na cemencie hutniczym są bardziej odporne na siarczany, które oddziałują na 
fasadowe betony jako czynniki atmosferyczne. Wadą cementów hutniczych jest spowolniony proces 
narastania wytrzymałości, co wiąże się z koniecznością dłuższego utrzymywania betonu w szalunkach. 
9.5.4.9.2.2 Kryteria technologiczno-organizacyjne 
W przypadku betonów architektonicznych, gdy każda zmiana surowców może mieć wpływ na kolor i 
strukturę betonu muszą być zapewnione dostawy identycznych składników mieszanki betonowej przez cały 
okres betonowania. Stanowi to istotny problem, bowiem poszczególne partie materiałów z kolejnych dostaw 
mogą się między sobą różnić, przy czym np. w przypadku cementu rezultatem będą różnice w kolorze 
betonu wykonanego ze spoiwa z różnych dostaw.  
Faktura powierzchni betonu jest zależna od zawartości drobnych frakcji piasku. Wahania i zmiany stosu 
okruchowego mogą mieć wpływ na jednorodność struktury powierzchni betonu. Stosowanie 
frakcjonowanego kruszywa pozwala odpowiednio dobrać stos okruchowy - piasek 0-2 mm, i kruszywa 2-8, 8-
16 i ewentualnie 16-32 mm, w zależności od wymiarów betonowanych konstrukcji. Kruszywo powinno być 
okrągłe lub w kształcie foremnym (nie wydłużone i płaskie). 
Powyższe wyjaśnienie jest jednocześnie sugestią do zgromadzenie w betoniarni odpowiednich ilości zarówno 
kruszyw, jak i cementu, przynajmniej w ilościach wystarczających na wyprodukowanie ilości betonu 
potrzebnego na wylanie naturalnie wyodrębnionych fragmentów budowli i elewacji, które muszą być 
jednorodne. 
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Należy korzystać wyłącznie z nowoczesnych węzłów betoniarskich zapewniających powtarzalność dozowania 
poszczególnych składników, domieszek i dodatków oraz mających oprzyrządowanie do pomiaru rzeczywistej 
wilgotność kruszywa, co pozwala na bieżąco korygować ilość wody w mieszance. 
9.5.4.9.3 Jakość betonów. 
- Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 

betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi: 
- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, 

które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany 
wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie 

sześcianu o bokach 15 cm, 
- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
- Nadzór Inspektorski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być 
wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy  zawartymi w punktach a, 
b, c, d. 

- Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inspektora, który 
wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości 
materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

9.5.4.9.4 Wytrzymałość i trwałość betonów. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na  ściskanie, powinny być pobrane 2 
serie próbek w ilościach zgodnych z PN-EN 206+A1:2016-12. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla 
każdego    obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 
wykonywanego odrębnie fragmentu konstrukcji. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki 
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z 
podpisami Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez  jedną dobę w formach, a następnie 
po rozformowaniu zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. Pierwsza seria próbek zostania zbadana w 
laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecności przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia 
wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę rozliczania robót pod 
warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju 
betonu będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach 
projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w 
Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych 
rodzajów betonu: 
- betony niezbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30 kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10 % 

próbek,  
- betony zwykłe zbrojone lub sprężone - przynajmniej 20 % próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku 

zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w 
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium 
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W 
oczekiwaniu na oficjalne wyniki   badań Inspektor może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a Wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z 
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium   Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań 
otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości 
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odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca będzie 
zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 
zabiegów, które zaproponowane przez Wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone 
przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością 

określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana 
przez poddanie  próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny 
znaleźć się w podanych niżej granicach : 
- zmniejszenie modułu sprężystości 20 % 
- utrata masy 2 % 
- rozszerzalność liniowa 2 % 
- współczynnik przepuszczalności - do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/ sek., 
- współczynnik przepuszczalności - 8 po cyklach zamrażania 10 cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość 

cykli. W przypadku stałego uzyskiwania  pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania 
Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
9.5.4.10 Instalacja odgromowa 
Jako uziemienie budynku wykorzystane są elementy zbrojenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych. 
Jako przewody odprowadzające należy wykorzystywać bednarkę stalową przyspawaną do zbrojenia 
głównych elementów. Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu wg 
wskazań dokumentacji projektowej. Zwody oraz przewody uziemiające łączyć ze słupami konstrukcyjnymi 
(przewody odprowadzające) poprzez specjalnie przyspawane marki i należy je przyłączyć do systemu 
uziemień. 
System uziemień nalezy przewidzieć naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia ław i stóp 
fundamentowych . Do zbrojenia w/w należy przyłączyć bednarkę stalową którą należy wyprowadzić dla: 
− Uziemiania punktu „N” systemu elektroenergetycznego 
− Uziemiania punktu „PE” systemu elektroenergetycznego 
− Głównej szyny wyrównawczej i szyn połączeń wyrównawczych miejscowych 
− Uziemiania funkcjonalnego systemów komputerowych i telekomunikacyjnych 
− Podszybie dźwigów 
− Połączenia metalowych elementów konstrukcji i elewacji budynku. 
− W ławie fundamentowej należy ułożyć płaskownik stalowy, tworzący siatkę ekwipotencjalną, połączony 

z systemem uziemień naturalnych. 
Uziomy należy łączyć przez spawanie lub inny sposób pewnego połączenia w rozumieniu norm. Należy 
stosować właściwe środki ochrony uziomów przed korozją. 
9.5.5 Konstrukcja stalowa 
9.5.5.1 Jakość materiałów i wykonania 
 O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały użyte podczas robót muszą mieć atesty stosownych polskich 
jednostek atestacyjnych i być najwyższej jakości. 
Klasa konstrukcji EXC3. Wszystkie prace muszą być prowadzone z należytą starannością, zgodnie z wiedzą 
budowlaną, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
tom I – Budownictwo ogólne, 
tom II – Konstrukcje stalowe. 
Konstrukcja spawana w klasie 1. Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 
Połączenia śrubowe 
Połączenia sprężane należy realizować przy użyciu śrub kl. 10.9 (10) opisanych na rysunkach. Inne 
połączenia, na śruby klas niższych, wykonać z kontrnakrętkami. Połączenia sprężane zakończyć kontrolą 
sprężania potwierdzoną protokołem odbioru. Blachy czołowe w sprężanych połączeniach doczołowych należy 
sprawdzać na rozwarstwienie. 
Połączenia spawane 
Elementy konstrukcji stalowej są spawane przy pomocy drutów rdzeniowych, elektrod EA 1.46 (stal St3S), 
EB 1.50 (stal 18G2A), i ewentualnie na montażu ER 1.46 (stal St3S). Elementy muszą być odpowiednio 
przygotowane (oczyszczone i odtłuszczone) przed spawaniem. Kolejność spawania należy planować tak aby 
nie dopuszczać do termicznych odkształceń elementów. 
O ile na rysunkach nie podano inaczej klasa wadliwości warsztatowych złączy docelowych rozciąganych może 
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wynosić najwyżej R4 dla grubości elementów do 20 mm i najwyżej R3 dla grubości elementów 20 – 30 mm – 
kontrola defektoskopowa. Kontrolę złączy rozciąganych na spoiny pachwinowe prowadzić poprzez oględziny. 
W szczególnych przypadkach (wątpliwości co do jakości spoin) może zachodzić potrzeba kontroli 
ultradźwiękowej. 
Tolerancje 
Odchyłki nie mogą być większe niż 5 mm – odchylenie ram od osi (wychylenie słupów i poziome wygięcie 
rygli) i prostoliniowość pasów dwuteowników. 
Montaż konstrukcji 
Montaż konstrukcji może być prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu montażu. Prace muszą 
być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych  
Dźwigary kratowe nie mogą pozostawać na dachu bez usztywnień pasów górnych przewidzianych w 
projekcie (płatwie i układ stężeń połaciowych) lub montażowych przynajmniej w połowie rozpiętości. 
9.5.5.2 Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu 
po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
9.5.5.3 Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny 
wystąpić rysy i pęknięcia. 
9.5.5.4 Składowanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 
dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonych tabel. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy, 

części ram 
0,001 długości 
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości 
lecz nie więcej niż 5mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym 
odcinku 1000 mm 

Wymiary przekroju  – do 0,003 wymiaru 
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 
Wymiar nominalny elementu 
konstrukcji [mm] 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm] 
przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-12000 
12000-16000 
16000-20000 
20000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
8,0 
10,0 
12,0 
16,0 

Odchyłki wymiarowe nie mogą także przekraczać odchyłek dopuszczalnych wg PN-B-06200:2002 oraz muszą 
umożliwiać prawidłowy montaż konstrukcji bez naciągania poszczególnych jej elementów. 
9.5.5.5 Połączenia spawane 
9.5.5.5.1 Przygotowanie elementu 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
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Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować 
nie większą od 1,5 mm. 
9.5.5.5.2 Wykonanie spoin 
Dopuszczalne niezgodności spawalnicze odpowiednio do określonego w projekcie poziomu jakości spoin wg 
PN-EN ISO 5817. 
Wszelkie prace spawalnicze mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie odpowiedniej instrukcji 
technologicznej spawania (WPS). Zarówno Wytwórca konstrukcji jak i personel spawalniczy powinni 
legitymować się uprawnieniami właściwymi do wykonywania tego typu konstrukcji dla określonej w projekcie 
klasy 
9.5.5.5.3 Wymagania dodatkowe 
Obróbka spoin, przetopienie grani - wymaganą technologię spawania może zalecić wpisem do dziennika 
budowy. 
9.5.5.5.4 Zalecenia technologiczne 
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,  
– natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie 
spoin i ponowne ich wykonanie. 
9.5.5.5.5 Połączenia na śruby 
długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem należy 
lekko naoliwić; śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
9.5.5.6 Konstrukcja zadaszenia 
W założeniach zadaszenie tworzą dźwigary kratownicowe oparte na słupach żelbetowych i z tyłu mocowane 
odciągami stalowymi do konstrukcji żelbetowych ram nośnych trybun. Dźwigary połączone są ze sobą 
płatwiami i systemem stężeń. Płatwie jako kratownice płaskie, wieloprzęsłowe mocowane do dźwigarów. 
Założenia zależne są od przyjętych rozwiązań projektowych i mogą ulec zmianie, stąd należy traktować jako 
określenie minimalnego standardu wykonania konstrukcji. 
9.5.5.7 Wykonanie i montaż konstrukcji 
Montaż konstrukcji może być prowadzony na podstawie zaakceptowanego projektu montażu, którego 
opracowanie i uzgodnienie leży w obowiązkach Wykonawcy i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. Kolejność montażu należy planować tak aby możliwe było prawidłowe wmontowanie 
wszystkich elementów konstrukcji. 
Prace muszą być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych.  
9.5.5.7.1 Ogólne wytyczne dotyczące wykonania i montażu konstrukcji. 
- dźwigary kratowe nie mogą pozostawać na dachu bez usztywnień pasów górnych przewidzianych w 
projekcie (płatwie i układ stężeń) lub montażowych przynajmniej w połowie rozpiętości. 
- wszystkie elementy o przekrojach zamkniętych należy oczyścić od wewnątrz przed ich zamknięciem, 
- widoczne spoiny powinny być szlifowane (bez osłabiania nośności spoin), 
- kolejność montażu poszczególnych elementów konstrukcji należy zaplanować tak, aby możliwe było 
właściwe spawanie wszystkich przewidzianych w konstrukcji elementów w wytwórni, 
- słupy i dźwigar kratowy należy podpierać montażowo do czasu zmontowania kratownic oraz stężeń, 
- ze względu na znaczną długość konstrukcji wskazane jest sprawdzenie wymiarów przed wykonaniem 
konstrukcji stalowej. 
- konstrukcję należy zabezpieczyć przed wandalizmem, m.in. poprzez punktowe spawanie nakrętek do 
trzpieni śrub kotwiących, 
9.5.5.7.2 Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
sprawdzić stan konstrukcji, na której będzie montowana kontr. stalowa, poprawność reperów wytyczających 
osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
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porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. 
9.5.5.7.3 Tolerancje 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
Odchyłki nie mogą być większe niż podane w normie oraz powinny umożliwiać prawidłowy montaż 
elementów konstrukcji. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji - wygięcie belki lub dźwigara l/1000 lecz nie 
więcej niż 10 mm. Odchyłki nie mogą także przekraczać wartości podanych w normie. 
9.5.5.7.4 Jakość materiałów i wykonania 
O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały użyte podczas robót muszą mieć atesty stosownych polskich 
jednostek atestacyjnych i być najwyższej jakości.  
Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 
Elementy mogą być wykonywane na podstawie projektu warsztatowego (opracowanego na podstawie proj. 
wykonawczego) i montowane na podstawie projektu montażu. 
9.5.5.8 Warunki użytkowania 
W przypadkach ponadnormatywnych obciążeń śniegiem dachy należy odśnieżać w sposób zgodny z 
wytycznymi producenta przekrycia oraz zasadami BHP. 
9.6 Kontrola jakości robót 
9.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Program Zapewnienia kontroli Jakości. Program ten powinien podawać 
sposób kontroli: 
- zgodności użytych materiałów z wymaganiami, w tym m. in.: 
- sprawdzenie istnienia i ważności atestów stosowanych materiałów i wyrobów, 
- określenie sposobu postępowania z niezgodnymi z ST materiałami lub sprzętem, które znalazły się na 

budowie wskutek błędu lub niedopatrzenia, 
- jakości i postępu robót zgodnie z projektem i harmonogramem, w tym wykazy: 
- osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- sprzętu przewidywanego w poszczególnych fazach remontu, 
- maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzajów i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., wraz z określeniem sposobu zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

- przestrzegania przepisów BHP i zasad ochrony środowiska i zabezpieczenia przeciw powstaniu pożaru,  
- systemu ciągłej obsługi geodezyjnej budowy. 
9.6.2 Program zapewnienia kontroli jakości (PZJ) powinien: 
- określać usytuowanie, wyposażenie i sposób pracy laboratoriów badawczych sprawujących kontrolę 

(wraz z dokumentami legalizacji i kalibracji instrumentów badawczych),  
- podawać sposób przechowywania dokumentów i system kontroli rzetelności pracy służb kontrolnych - 

sposób oraz formą gromadzenia wyników badać laboratoryjnych, zapis wyników pomiarów, nastawy 
mechanizmów sterujących i protokóły ich cechowania, a także sposób dokumentacji wniosków z badań i 
zastosowanych zmian w procesie technologicznym. 

- W PZJ zostanie zaproponowany sposób i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi. 
- Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

wykonanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
- Minimalne wymagania odnośnie do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam opisane, Inspektor ustali konieczny zakres kontroli, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

- Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
- Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Będzie informować Wykonawcę pisemnie o wszelkich niedoskonałościach urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. W uzasadnionych 
przypadkach Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma stosowanie badanych materiałów w robotach 
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kontraktowych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy wady pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięci a odpowiednia jakość materiałów zostanie stwierdzona w sposób niepodważalny. 

- Inspektor Nadzoru będzie miał nieskrępowaną możliwość udziału w pobieraniu próbek i ich badaniach. 
- Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

których jakość budzi wątpliwości, o ile materiały te nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub 
ulepszone. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
zasadności zastrzeżeń przypadku koszty obciążą Zamawiającego. 

- Pojemniki do pobierania próbek, dostarczone przez Wykonawcę, podlegają zatwierdzeniu przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
opisane i oznakowane w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami właściwych norm. W 
przypadku, gdy normy polskie nie obejmują sprawdzenia można stosować inny sposób przyzwolony 
przez Inspektora Nadzoru. 

- Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Wyniki ich Wydawca przedstawi na piśmie do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 

- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań bezzwłocznie, nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wzór formularzy wyników badań 
(kopii przekazywanych Inspektorowi) podlega aprobacie Inspektora Nadzoru. 

- Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnych badań i sprawdzeń oraz do pobierania próbek u ich 
Wytwórcy. W tym celu zapewniona będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i Wytwórcy. 

- Jednakże, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót zaproponowanego przez Wytwórcę, Inspektor 
Nadzoru może ograniczyć własną ocenę przydatności materiałów wyłącznie do analizy wyników badań 
wykonywanych przez Wykonawcę. 

- Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt, niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań podważą wiarygodność kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, to 
konsekwencje, również w formie kosztów tych dodatkowych, badań poniesie Wykonawca. 

9.6.3 Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń 
- Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest Wytwórcy stwierdzający ich całkowitą zgodność z wymaganiami, a każda ich 
partia sprowadzona do robót kontraktowych musi posiadać atest jednoznacznie określający cechy 
materiałów. 

- Produkty przemysłowe będą zaopatrzone w atesty wydane przez Wytwórcę, z dołączonymi w 
wymaganych przypadkach wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone Inspektorowi przez Wykonawcę. 

- Materiały zaopatrzone w atesty i urządzenia z ważną legalizacją mogą być skontrolowane w dowolnym 
czasie. Jeśli zostanie udowodniona niezgodność ich cech z wymaganiami, to materiały te i urządzenia 
zostaną odrzucone. 

9.6.3.1 Sprawdzenie jakości robót zbrojeniowych 
- Kontroli podlega jakość i przygotowanie prętów zbrojenia oraz ich montaż. 
- Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
- Badania stali na budowie - w p. 3.2.6. Badania wytrzymałości siatek zbrojeniowych i płaskich szkieletów 

zbrojeniowych należy przeprowadzać dla każdej partii (ciężar partii nie może przekraczać 10ton), 
badając co najmniej trzy siatki. Sprawdzeniu podlega wytrzymałość złączy krzyżujących się prętów. Po 
podparciu pręta górnego i obciążeniu pręta dolnego siłą skierowaną prostopadle do płaszczyzny siatki, 
połączenie powinno wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub płaskiego 
szkieletu zbrojeniowego. 

- Badania stali w czasie budowy polegają na sprawdzeniu gatunków i świadectw jakości (zgodności z 
protokółami odbiorczymi). 

- Nie dopuszcza się wbudowywania stali zatłuszczonej, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej. 
Pręty mogą być pokryte co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Stan powierzchni wkładek 
zbrojeniowych musi być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

- Rozstawy prętów i grubości otulin musza być zgodne z projektem technicznym. Minimalna otulina prętów 
położonych najbliżej zewnętrznej krawędzi przekroju betonowego wynosi 2,5 cm – 2,0 cm. 

- Zbrojenie podlega odbiorowi Robót ulegających zakryciu. 
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- Sprawdzenie zmontowanego zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, suwmiarką i 
poziomicą i porównanie z Dokumentacją Projektową. 

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia wg tabeli 3 : 
Określenia wymiaru Wartość odchyłki 
1.Od wymiarów szkieletów wiązanych : 

a) w długości elementu  
b) w szerokości (wysokości elementu) : 

- przy wymiarze do 1m ; 
- przy wymiarze powyżej 1m . 
2. W rozstawie prętów podłużnych , poprzecznych i 
strzemion 

a) przy średnicy d≤20 mm 
b) przy średnicy d>20 mm 

3. W położeniu  odgięć  prętów  
4. W grubości warstwy otulającej 
5. W położeniu połączeń (styków) prętów . 

 
10 mm 
 
5 mm 
10 mm 
 
10 mm 
0,5 d 
2d 
10 mm 
15 mm 

9.6.3.2 Obmiar robót zbrojeniowych 
Obmiaru robót należy dokonywać zgodnie z zasadami podanymi w „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 kg zmontowanego zbrojenia.  
Nie dolicza się ubytków technologicznych powstałych w wyniku cięcia prętów o długościach fabrycznych ani 
drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
9.6.4 Sprawdzenie jakości mieszanki betonowej i betonu. 
9.6.4.1 Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor ma prawo pobrania w 

każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania 
badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 

obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i 
terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać wykonania badań i 
kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za 
pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
9.6.4.1.1 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie 

przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy 
przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć: 
- + 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
- + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w 

mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych. 
9.6.4.1.2 Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 

projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany 
roboczej    podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową 
nie powinna przekraczać: 
- 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających,  
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Uziarnienie kruszywa [mm]  0 ÷ 16 0 ÷ 31,5 
Zawartość 

powietrza 
beton narażony 

na czynniki 
atmosferyczne 

 
3,5 do 5,5 

 
3 do 5  

[%] beton narażony 
na stały dostęp 
wody przed 
zamarzaniem 

 
3,5 do 6,5 

 
4 do 6 

9.6.4.1.3 Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 
próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, 
losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-
06250. 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być 
zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150 mm 
spełnia następujące   warunki: 
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 
 R a Ri bGmin ≥ ⋅  ( 1) 
gdzie: Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek,  
 RbG  - wytrzymałość gwarantowana, 
 a - współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli: 
 

Liczba próbek – n a 
od 3 do 4 1,15 
od 5 do 8 1,10 
od 9 do 14 1,05 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, 
jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3): 
 i bGR Rmin >  ( 2 ) 
oraz 
 R RbG> ∗1 2.  ( 3 ) 

 gdzie R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

 R
n

Ri
i

n

=
=
∑1

1

 ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 
2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3) 
obowiązuje warunek (5) 
 
 R s Ri bG− ⋅ >1 64.  ( 5 ) 
w którym : 
Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 
 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 s
n

R Ri=
−

−∑1
1

2( )  ( 6 ) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6)  jest większe od 0,2 R wg 
wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W 
przypadku gdy  warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 
odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika nadzoru, przeprowadzić 
można dodatkowe badania   wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo 
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badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-EN 12504-4:2005 lub wg PN-EN 12504-2:2002. Jeżeli 
wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za odpowiadający wymaganej 
klasie. 
9.6.4.1.4 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo różnych miejsc.  
9.6.4.1.5 Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu. 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu, i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie 
narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-
EN 12504.Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest  osiągnięty jeśli po wymaganej  (150) 
liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 
Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-EN 12504, - 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 

nie przekracza 5 % masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-EN 12504, 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce 

wartości 0,.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
9.6.4.1.6 Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli  pod ciśnieniem wody 0,8 MPa w 
czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-EN 12504 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
9.6.4.1.7 Kontrola w zakresie betonów architektonicznych 
Należy sobie zdawać sprawę, że system  sposób kontroli betonów architektonicznych musi to być 
wybiegający znacznie poza wymagania normowe wobec betonu. Należy badać jakość i powtarzalność 
zarówno surowców do produkcji mieszanki betonowej, jak i betonu na poszczególnych etapach (węzeł 
betoniarski, transport, szalunki i zbrojenie przed podaniem pompą, układanie i zagęszczanie w szalunkach). 
Istotna jest ilość wody w mieszance betonowej, którą należy sprawdzać także na budowie. Ponadto należy 
mieć pod ciągłą kontrolą cały proces technologiczny łącznie z pielęgnacją świeżego betonu, pamiętając przez 
cały czas trwania budowy, że każdy element wskazany w projekcie jako widokowy jest elewacją zewnętrzną 
projektu. 
9.6.4.2 Badania i odbiory konstrukcji betonowych. 
9.6.4.2.1 Badania w czasie budowy. 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim 
takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła 
być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i 
porównanie z projektem. 
Badania polegają na stwierdzeniu: 

- zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
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- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
- wielkości podniesienia wykonawczego, 
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich 
śrub w konstrukcji. 
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie 
z projektem. 
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 
porównanie z projektem oraz zapisami niniejszych wymagań, 

   5.         Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg danych zawartych w projekcie oraz zapisami 
niniejszych wymagań. 
   Prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów podano poniżej. 
 
Odchylenie  Dopuszczalna odchyłka (mm) 

1. Odchylenia płaszczyzn pionowych od projektowanych dla słupów  
i ścian : 

- dla jednej kondygnacji  
- na całą wysokość konstrukcji  

2. Przemieszczenie osi pionowej słupów lub ścian : 
- na jednej kondygnacji 
- na całą wysokość budynku 

3. Odchylenia płaszczyzn poziomych (płyty stropowe , belki ) od 
poziomu projektowanego: 

- na 1m w dowolnym kierunku 
- na całą płaszczyznę w kondygnacji 

4. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą 
dł. 2m 

- powierzchni bocznych  i spodnich  
- powierzchni górnych. 

5. Odchylenie w długości lub rozpiętości elementów 
6. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
7. Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 
 

10mm 
20mm 

 
10mm 
20mm 

 
 

5mm 
10mm 

 
4mm 
6mm 
10mm 
8mm 
5mm 

 
6. Sprawdzenie podpór jako całości należy wykonać przez:  

- porównanie przekrojów poprzecznych z projektem, 
- ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych. 
- sprawdzenie rys, pęknięć i raków. 

7. Sprawdzenie betonów architektonicznych jako całości należy wykonać przez:  
- porównanie przekrojów i rysunku rozszalowanych powierzchni z projektem, 
- sprawdzenie rys, pęknięć i raków 
- wszelkie uszkodzenia powierzchni widokowych powinny zostać naprawione bezpośrednio po 

rozszalowaniu w uzgodnieniu z Nadzorem autorskim i inwestorskim 
- niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne niż oznaczone w projekcie bruzdowanie, wiercenie czy inne 

naruszanie tak elementu konstrukcyjnego jak i płaszczyzny widokowej elementu konstrukcyjnego bez 
zgody projektanta. 

9.6.4.2.2 Badania po zakończeniu budowy. 
Badania po zakończeniu budowy obejmują:  

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na 
zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie: 
- podstawowych rzędnych oraz położenia osi obiektu, 
- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań 
prowadzonych w czasie budowy. 
9.6.4.2.3 Badania dodatkowe. 
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Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej 
zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.  
9.6.4.2.4 Dokumentacja badań. 
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
9.6.5 Sprawdzenie jakości materiałów konstrukcji stalowej 
9.6.5.1 Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora. 
Każdy element konstrukcji dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
9.6.5.2 Sprawdzenie kształtu i wymiarów konstrukcji stalowej 
Przed wbudowaniem należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe wraz z łącznikami 
oraz kształt konstrukcji w zakresie: 
- Prostolinijności elementów, w szczególności ewentualnych wybrzuszeń dźwigarów z ich płaszczyzn 
- Odchyleń płaszczyzn elementów od płaszczyzn przyjętych w dokumentacji projektowej (płaszczyzny 

pionowe, poziome i pochyłe) 
- Zgodności z projektem poprzez kontrolę wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i 

narzędzi pomiarowych. 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych odchyleń należy: 
- usunąć i ponownie skontrolować przed wbudowaniem 
- w przypadku niemożliwości usunięcia nadmiernych odchyleń, należy wprowadzić w konstrukcji 

odpowiednie modyfikacje kompensujące negatywny wpływ uszkodzeń, pod warunkiem uzgodnienia z 
projektantem konstrukcji i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

9.6.5.3 Badanie spoiwa i złączy spawanych 
Badania przed rozpoczęciem i podczas prac spawalniczych należy prowadzić przez wykwalifikowany personel, 
posiadający odpowiednie kwalifikacje i certyfikat, stosując się do szczegółowych zapisów projektu, a w 
przypadku odniesienia do odpowiednich norm należy w szczególności wykonać badania: 
- Składu chemicznego spoiwa (zawartość C,P,S) 
- Własności mechanicznych spoiwa (R„, R<, A5, Z), 
- Próbę statyczną rozciągania doczołowych złączy spawanych  
- Próbę zginania doczołowych złączy 
- Próbę udarności złączy na próbkach z karbem w kształcie litery V w temp.-20oC 
- Plastyczność złączy spawanych 
- Rozkład twardości w złączu spawanym 
Należy również wykonać badania metalograficzne. 
9.6.5.4 Badanie połączeń na łączniki mechaniczne 
9.6.5.4.1 Połączenia śrubowe niesprężane 
Sprawdzeniu podlegają klasy śrub i nakrętek wraz z oceną prawidłowego przylegania i kompletności 
połączenia. 
9.6.5.4.2 Połączenia śrubowe sprężane 
Ocena połączeń powinna się odbywać za pomocą kluczy dynamometrycznych ręcznych, które powinny być 
kontrolowane przed użyciem, lub kluczy pneumatycznych albo hydraulicznych, sprawdzanych po każdej 
zmianie momentu. Po wstępnym scaleniu i montażu należy sprawdzić prawidłowość przylegania części 
łączonych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zadysponować niezbędne przekładki. 
Ocena powierzchni ciernych powinna obejmować czyszczenie powierzchni, nakładanie powłok oraz stan 
powierzchni bezpośrednio przed scaleniem połączeń.  
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9.6.5.5 Ocena zabezpieczeń powierzchni 
Ocenę stanu przygotowania powierzchni należy przeprowadzić wg norm PN-EN ISO 8501-1:2007, PN-EN ISO 
8501-2:2011 grupy norm PN-EN ISO 8502-5:2005. Ocena wykonywania prac powinna obejmować kontrolę 
warunków otoczenia w trakcie czyszczenia, malowania, schnięcia i utwardzania pokryć, kontrolę 
przestrzegania czasów pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw farb, grubość mokrej powłoki. W 
zakresie odpylenia obowiązująca jest norma PN-EN ISO 8502-3:2017-03, a obecność innych zanieczyszczeń 
PN-EN ISO 8502-9:2002 lub PN-EN ISO 8502. Grubość powłoki wg zapisów projektu, zaleceń producenta lub 
certyfikatu, a w przypadku nieokreślonych wytycznych należy stosować się do zapisów nst norm: PN-EN ISO 
2063:2005 (pokrycie metalowe), PN-EN ISO 2808:2008 (pokrycie organiczne); ocena wyników pomiarów wg 
PN-EN ISO 12944-7:2018-01. 
9.6.5.6 Kontrola jakości drutów 
Niezależne badanie kontroli jakości musi być uznane przez akredytowaną jednostkę badawczą. Testy zostaną 
dopuszczone, jeżeli próbki będą posiadały cechy jakości przedstawione w normach. Jeżeli próbka nie spełnia 
wymagań, wówczas w zamian należy pobrać dwie nowe próbki z tego samego elementu i przetestować. 
Elementy, które nie przeszły testu należy usunąć z partii. Po wykonaniu testów, zapisy wyników razem z 
certyfikatami odbioru należy przedłożyć jako dokumentację powykonawczą do odbioru.  
Dla prętów (drutów) wymagane są następujące testy: 
Dla walcówki: 
Analiza wytopu dla każdego roztapianego wsadu zgodnie z PN-EN 10204 
Dla drutu liny: 
Fragmenty drutu do badań mają być pobrane ze zwojów drutu, które zostały przygotowane do splatania. Ich 
długość musi być wystarczająca do powtórzenia badań. Fragment drutu oraz zwój drutu powinny być 
odpowiednio oznaczone. 
Badania przeprowadzane na każdym zwoju drutu: 
- Badanie na rozciąganie zgodnie z PN-EN ISO 6892:2011 
- Próba zginania zwoju w kierunku do i od zgodnie z PN-EN 10204, 
- Próba skręcania zgodnie z PN-EN 10204,  
Badania wykonywane na co piątym zwoju drutu: 
- Całkowity ciężar i siła przylegania powłoki cynkowej zgodnie z PN-EN 10204 
- Dokładność wymiarowa drutów okrągłych oraz ukształtowanych  
Badanie na rozciągania ma określić nie tylko wytrzymałość na rozciąganie, ale również wydłużenie przy 
zerwaniu. To ostatnie musi osiągnąć następujące wartości minimalne: 
Nieosłonięte druty: 
3.5% min. przy Lo = 10 x D 
Powlekane druty: 
4.2% min. przy Lo = 10 x D 
9.6.5.7 Kontrola jakości lin 
Obowiązują tu analogicznie zasady kontroli jakości opisane w części dotyczącej drutów. Wymagane są 
następujące badania lin: 
9.6.5.7.1 Dokładność wymiarowa 
Zewnętrzne średnice lin należy – poprzez dwa pomiary, jeden pionowo ponad drugim – potwierdzić po 
pierwsze na obu końcach, za każdym razem około 1m od miejsca, gdzie zaczyna się głowica liny i po drugie 
w miejscu połączenia z siodłem. Dopuszczalna tolerancja dla średnicy: +2%. 
9.6.5.7.2 Badania na rozciąganie 
Badanie rozszerzalności i na rozciąganie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 6892-1:2009. Elementy 
próbne należy wybrać za porozumieniem wykonawcy oraz kontrolera jakości, podać oznaczenie odpowiedniej 
partii lin, a dane dot. właściwości zarejestrować w archiwach wytwórni. 
Należy zawiadomić inspektora o zamiarze przeprowadzenia badań i przeprowadzić je w obecności kontrolera 
jakości.  
Próbki muszą mieć głowice zaprojektowanego typu przynajmniej na jednym końcu. W trakcie badań należy 
sprawdzić następujące dane: 
- moduł lin, o module sprężystości, po 5-krotnym obciążeniu z przedziału od 200N/mm² do 600N/mm², 
mierzonym jako sieczna narastającego obciążenia; 
- rozciągliwość lin (przynajmniej 5 zmian obciążenia); 
- rzeczywistą wytrzymałość na zerwanie liny; 
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- poślizg stożka w zakotwieniach (tylko dla lin o budowie zamkniętej). 
Przy pomiarze poślizgu w badaniu na rozciąganie, należy tak ułożyć “miotłę” liny, aby koniec drutu był 
odsłonięty i mógł służyć za punkt odniesienia przy pomiarze. Urządzenie pomiarowe musi być skalibrowane 
przez jednostką uznawaną przez UDT. 
9.6.5.7.3 Długotrwałe badania 
powyżej 200godz. (PN-EN 10204) dla 2 średnic lin mają być określone przez konsultanta projektu. 
9.6.5.7.4 Tolerancje dla długości lin 
Bardzo istotne dla nośności konstrukcji jest osiągnięcie zaplanowanego stanu sprężenia. Nie ma możliwości 
korygowania tego stanu na miejscu budowy. Z tego powodu zwiększone wymagania co do dokładności 
wymiarowej są nałożone na długość lin. Całkowita długość liny musi być zgodna w granicach tolerancji 
1:10000 (0.01%). 
9.6.5.8 Kontrola jakości i gwarancje materiału 
Dostawca tkaniny powinien poddać każdorazowo materiał PTFE kontroli, przedstawiając certyfikaty 
zgodności (składające się z certyfikatu próby odbiorczej 3.1 zgodnie z PN-EN 10204) przy każdej dostawie, 
potwierdzając, że dostarczony materiał jest wymaganej jakości. Należy przedstawić certyfikaty do akceptacji 
Inspektora oraz do dokumentacji odbiorowej. Projektowana trwałość tkaniny powinna być powyżej 20 lat.  
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną bezwarunkową 10-letnią gwarancję zainstalowanego materiału 
włókiennego, obejmującą następujące aspekty: 
- rozwój grzyba i pleśni 
- własności konstrukcyjne (wytrzymałość materiału, wytrzymałość szwów) 
- barwa i przezroczystość 
9.6.5.8.1 Kontrola jakości produkcji 
Oprócz wewnętrznych prób odbiorowych producenta zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań w 
trakcie produkcji przez niezależnego eksperta. Próby te powinny być przeprowadzone dla: 
- każdych 5000 m2 
- każdej nowej partii materiału 
- każdej zmiany techniki wytwarzania. 
Powyższe uznawane jest za minimalne wymaganie; w przypadku niewystarczającego wewnętrznego 
zapewnienia jakości, lub stwierdzonej zmiany jakości, która może zostać uznana w przypadku braku 
certyfikatów lub dokumentacji z badań, Inwestor ma prawo rozszerzyć zakres działania niezależnego nadzoru 
na koszt wykonawcy. 
9.6.5.8.2 Wykonanie zakładów (szwów) 
Połączenie jednego panela membrany z kolejnym składa się z zespawanych zakładów o minimalnej 
szerokości 70mm. Wszystkie spoiny powinny być lekko napięte, by ułożyć w linii przy spawaniu oraz aby 
zapobiec kurczeniu się spoiny lub wręcz  powstaniu nierównych spoin.  
Aby zapobiec odsłonięciu włókien podczas spawania należy zachować spójność materiału pokrywającego. 
9.6.5.8.3 Wykonanie wykroju 
Model do wykonania wykroju membrany powinien zawierać dokładną geometrię odzwierciedloną w 3D oraz 
wszystkie elementy odpowiadające rysunkom szczegółowym oraz detali połączeń. Rysunki określające 
punkty systemowe muszą być przedłożone inwestorowi do zatwierdzenia przed wbudowaniem. 
Wielkość siatki paneli (podział na elementy skończone) musi być dostosowany do złożoności geometrii i 
krzywizny. Żaden wymiar siatki (pomiędzy najbardziej odległymi punktami jednego elementu) nie powinien 
być większy niż 1m. 
9.7 Obmiar robót 
9.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektowa i 
„Warunkami Ogólnymi ”, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
9.7.2 Zasady określania ilości robot i materiałów 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarami. 
9.7.2.1 Jednostka obmiarów dla robót stalowych oraz dla montażu konstrukcji stalowych 
Jednostkami obmiarowymi ww są: 
- 1  kilogram elementów stalowych lub masa gotowej konstrukcji w tonach, zależnie od elementu 
- 1 sztuka /szt./ dla elementów łączących 
9.7.2.2 Jednostka obmiarów dla robót betonowych 
Jednostkami obmiarowymi ww są: 
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- 1 metr sześcienny /m3/ wbudowanego betonu dla elementów konstrukcyjnych, z wyjątkiem ścian i płyt 
stropowych na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru powykonawczego w naturze; 

- 1 metr kwadratowy /m2/ 1 sztuka /szt./ dla ścian i płyt stropowych na podstawie dokumentacji 
projektowej i pomiaru powykonawczego w naturze; 

9.8 Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badan zawartym 
w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały, wyroby oraz procesy wytwarzania i 
montażu. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w części “Wymagania ogólne". 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w niniejszych wymaganiach dały pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. konstrukcyjnych.  
Odbiorom robót konstrukcyjnych podlegają: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania 
c) wykonane zbrojenie i wszelkie prace zanikowe lub ulegające zakryciu  
d) beton wykonanych elementów, w tym również betony widokowe i architektoniczne 
e) elementy konstrukcji stalowej wykonane przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 
f) konstrukcja stalowa po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie oraz po ustawieniu konstrukcji 
w położeniu docelowym. 
9.8.1 Odbiór robót zbrojeniowych 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru 
potwierdzające wykonanie robót (w formie wpisu do dziennika budowy) lub inne dokumenty potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Odbiory robót zbrojarskich powinny być dokonywane zgodnie z zasadami 
podanymi w części „Wymagania ogólne”, jako odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jako 
odbiory częściowe i końcowe.  
Odbiór polega na sprawdzeniu dokumentów potwierdzających wymagane cechy stali zbrojeniowej, zgodności 
ułożenia zbrojenia z rysunkami roboczymi i postanowieniami Inspektora. Powinna być sprawdzona liczba 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstaw strzemion i wykonanie haków, złącz i zakotwień oraz 
możliwości dobrego otulenia betonem. Musi być zmierzona przewidywana grubość płyty wynikająca z 
geometrii zmontowanego zbrojenia i koniecznej otuliny; grubość ta nie powinna być większa od założonej w 
Dokumentacji Projektowej. 
Odbioru dokonuje Inspektor potwierdzając to wpisem do Dziennika zezwalającym na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
9.8.2 Odbiór robót betonowych 
Każdorazowo do odbioru Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz 
operat  z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
a)   prawidłowości położenia konstrukcji lub jej elementu w planie obiektu budowlanego, 
b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych, 
c)   prawidłowości wykonanej otuliny zbrojenia głównego, 
d)  jakości betonu konstrukcyjnego pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 
wad i uszkodzeń (w granicach dopuszczonych specyfikacją i normami): 
- mechanicznych (pod wpływem uderzenia, przeciążenia, przemieszczenia, ewentualnych wibracji),  
- chemicznych (reakcja alkaliczna, czynniki agresywne, czynniki biologiczne)  
- fizycznych (zamrażanie/rozmrażanie, oddziaływania cieplne, krystalizacja soli, skurcz, erozja, ścieranie)    
e) wizualną jakości i estetyki powierzchni betonów widokowych i architektonicznych oraz zgodności z 
dokumentacją.  
9.8.2.1 Ocena betonów widokowych 
Odbiór betonów widokowych i architektonicznych, poza spełnieniem warunków określonych w zakresie 
wymogów konstrukcyjnych oraz technologicznych określonych w dokumentacji i specyfikacji, podlega 
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zasadniczo ocenie wizualnej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość prac zgodnie z zatwierdzonych 
próbek, unikając powstania ewentualnych błędów. Odmienność wyglądu wykonanych elementów od 
zaaprobowanych próbek, zbyt duże różnice w wyglądzie sąsiadujących oraz widoczne ślady napraw  tych 
elementów, uznawane będą za części robót wykonane niewłaściwie. 
Do podstawowych elementów estetyki wykonania i odbioru, stanowiących podstawę odbioru należy 
jednorodność koloru i wykończenia powierzchni. 
9.8.2.1.1 Kolor 
Niedopuszczalne są: 

a) wszelkie odbarwienia, 
b).widoczne połączenia poszczególnych warstw, 
c). widoczne cienie zbrojenia lub plamy rdzy 

9.8.2.1.2 Tekstura 
Wyklucza się występowanie: 

a) nierównomiernej tekstury, występowania pęcherzy, raków i innych uszkodzeń 
b) nieregularnych krawędzi,  
c) nadmiernej ilości pustek na eksponowanej powierzchni,  
d) wbudowanych obcych elementów 

9.8.3 Odbiór robót stalowych 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Odbiór 
konstrukcji stalowych powinien obejmować sprawdzenie oraz ocenę dokumentów kontroli i badań po 
wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię oraz przed odbiorem końcowym, po wykonaniu montażu na placu 
budowy (przed wbudowaniem). W szczególności powinny być sprawdzone: 
- podpory konstrukcji 
- odchyłki geometryczne układu 
- jakość materiałów i spoin 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
- stan i kompletność połączeń 
9.8.3.1 Odbiór konstrukcji u wytwórcy 
Po wykonaniu powłok ochronnych powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach 
konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. 
Wytwórca powinien przedstawić: 
- rysunki warsztatowe 
- dziennik wytwarzania 
- atesty użytych materiałów 
- świadectwa kontroli laboratoryjnej 
- protokoły odbiorów częściowych 
- inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 
9.8.4 Odbiór końcowy robót konstrukcyjnych 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy z inwentaryzacją 
powykonawczą obiektu, 
- dziennik budowy (zapisy dotyczące wykonanych robót) 
- protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły lub wyniki badan kontrolnych betonu lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 
- protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane. 
Odbiór końcowy kończący się protokołem, spisanym zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszych 
wymaganiach, polega na ocenie wykonania robót oraz sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i niniejszymi wymaganiami, 
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
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- prawidłowości złączy miedzy elementami konstrukcji  
- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
9.8.4.1 Ocena wykonania konstrukcji lub jej elementów 
a) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. 
W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich 
część za wykonane niewłaściwie. 
b) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 
uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
c) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione 
do odbioru. 
9.9 Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami „Wymagania ogólne” ppkt.9 wg 
obmiarów zgodnych z zapisami ppkt7 niniejszych wymagań. 
9.10 Przepisy związane 
PN-EN 13369:2018-05  wersja angielska Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 12794+A1:2008  Prefabrykaty z betonu - Pale fundamentowe 
PN-EN 14991:2010  Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów 
PN-EN 14843:2009  Prefabrykaty z betonu - Schody 
PN-EN 15564:2009  wersja angielska Prefabrykaty z betonu - Beton modyfikowany żywicą - Wymagania i 

metody badań 
PN-EN 15258:2009  wersja angielska Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian oporowych 
PN-EN 14992+A1:2012  wersja angielska Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian 
PN-EN 13225:2013-09  wersja angielska Prefabrykaty z betonu - Prętowe elementy konstrukcyjne 
PN-EN 1999-1-5:2012  Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-5: Konstrukcje 

powłokowe 
PN-EN 1999-1-4:2012  Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-4: Konstrukcje z blach 

profilowanych na zimno 
PN-EN 1999-1-3:2011  Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-3: Konstrukcje 

narażone na zmęczenie 
PN-EN 1999-1-3:2011/A1:2012 Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-3: Konstrukcje 

narażone na zmęczenie 
PN-EN 1999-1-2:2007 Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-2: Projektowanie 

konstrukcji na wypadek pożaru 
PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05 - Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-1: Reguły 

ogólne  
PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2 Dotyczy PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-

4: Oddziaływania ogólne Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3 Dotyczy PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-

4: Oddziaływania ogólne Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1991-1-4:2008/AC Dotyczy PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1 Dotyczy PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-

4: Oddziaływania ogólne Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1991-1-3:2005  Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - 

Obciążenie śniegiem 
PN-EN 1991-1-6:2007  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1 Dotyczy PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-

6: Oddziaływania ogólne Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-6:2007/AC Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje Część 1-6: Oddziaływania ogólne 

Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
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PN-EN 1990:2004/AC    Dotyczy PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1990:2004/Ap1  Dotyczy PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1990:2004/AC  Dotyczy PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1990:2004/Ap2  Dotyczy PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-7:200  Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne -- 

Oddziaływania wyjątkowe 
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności 

elementów konstrukcyjnych 
PN-EN 13670:2011  Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1990:2004  Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja angielska Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-

1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
PN-EN 1997-1:2008   Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia 

ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków 
PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1999-1-1:2011  Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne 
9.10.1.1 Normy dotyczące betonu. 
PN-EN 206+A1:2016-12Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania 

stopnia zagęszczalności 
PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  
PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia  
PN-EN 196-7:2009  Metody badania cementu – Część 7.Metody pobierania i przygotowania próbek 

cementu  
PN-EN 197-1:2012  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku (oryg.) 
PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 
PN-EN 933-1:2012   Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- 

Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -

- Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.) 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05  Badania chemicznych właściwości kruszyw –Część 1: Analiza chemiczna 
PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania próbek 
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 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków; 
PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 2: Mosty z betonu – Obliczanie 

i reguły konstrukcyjne; 
PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 3: Silosy zbiorniki na ciecze; 
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PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych – Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków; 

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 – Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych – Część 2: 
Reguły ogólne i reguły dla mostów. 

PN-EN 12504-4:2005  Badania betonu -- Część 4: Metoda ultradźwiękowa 
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie 

liczby odbicia 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 934-2+A1:2012Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
9.10.1.2 Normy dotyczące konstrukcji stalowych 
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków 
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie węzłów 
PN-EN 1993-1-10:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-10: Dobór stali ze względu 

na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową 
PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-4: Reguły ogólne -- 

Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych 
PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice 
PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe 
PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-7: Konstrukcje płytowe 
PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i 

stateczność konstrukcji powłokowych 
PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły dodatkowe 

rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do 
S 700 włącznie 

PN-EN 1994-1-1:2008  Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 
dla budynków; 

PN-EN 12504-2:2013-03Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie 
liczby odbicia 

PN-EN 12504-4:2005  Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej  
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie 

liczby odbicia  
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 934-2:2010  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN ISO 5817:2005 Złącza stalowe spawane łukowo - wytyczne do określania poziomów jakości wg 

niezgodności spawalniczych. 
9.10.1.3 Literatura 
- Jamroży, Z. (2000): Beton i jego technologie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000 
- Loegler, R. (2000): „Betonowe oblicze architektury”. Konferencja „Beton na progu nowego milenium” 
Kraków, 9-10 listopada 2000. 
- Neville, A. (2000): „Właściwości betonu”. Polski Cement, Kraków 2000 
- Neville, A., Brookes, J. (1993): “Concrete technology”. Longmann Scientific & Technical, 1993 
- Pogan, K. (2000): „Nowe upłynniacze – nowe możliwości w technologii betonu”. Przegląd Budowlany, 
lipiec-sierpień 2000 
- Pogan, K. (2005): „Nowości w technologii betonu – beton samozagęszczalny (SCC) i z proszkami 
reaktywnymi (RPC)”. Renowacje i Zabytki, nr IV’2005 
- Potrzebowski, J. (1999): “Zalecenia dotyczące betonów i technologii betonowania fasad betonowych (beton 
architektoniczny)”. Opracowanie ADDIMENT Polska.  
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10 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - ROBOTY MURARSKIE45262500-6 
10.1 Przedmiot i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej części są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu prac murowych ścian budynku.  
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych, w tym 
ścian warstwowych wykonywanych wraz z okładzinami wierzchnimi, stanowiącymi warstwę licową 
murowanych ścian, w tym działowych oraz wszelkich obudów np. instalacji.  
10.1.1 Określenia podstawowe 
10.1.1.1 Element murowy 
Jest to wyrób budowlany, przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
10.1.1.2 Zaprawa murarska 
Jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach murowych do spajania drobnych 
elementów murowych  
10.1.1.3 Zaprawa klejąca 
Zaprawa klejąca, modyfikowana tworzywem sztucznym, wiążąca hydraulicznie – zastosowanie na  ścianach 
żelbetowych pod glazurę i okładziny lub na piance ekstrudowanej 
10.1.1.4 Ściana warstwowa 
Nie jednorodna ściana, w której podstawową warstwą konstrukcyjną jest ściana murowana, od strony 
zewnętrznej osłonięta warstwą izolacyjną z warstwą wierzchnią, którą może stanowić tynk lub okładzina.  
10.1.1.5 Ściana wentylowana 
To ściana warstwowa, w której dodatkową warstwą jest pustka powietrzna znajdująca się zasadniczo 
pomiędzy warstwą izolacyjną a warstwą licową np. okładzina z płyt betonowych 
10.1.1.6 Wyroby pomocnicze 
Są to różnego rodzaju wyroby budowlane, metalowe lub z tworzyw sztucznych, stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające lub łączące np.: łączniki, wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin 
lub lekkie konstrukcje tj stelaże pod okładziny licowe. 
10.1.1.7 Warstwa konstrukcyjna 
Jest to część ściany oparta na niezależnym fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, obciążenia 
stropów lub okładzin czy obudów ściennych samonośnych bądź z wyposażeniem. 
10.1.1.8 Warstwa izolacyjna 
Jest to warstwa materiału lub powłoki stanowiąca część izolacyjną muru, nie posiadająca właściwości  
10.1.1.9 Kotwienie 
Określenie oznacza mocowanie warstwy izolacyjnej lub warstwy licowej do części nośnej muru lub innych 
drobnych elementów murowych (np. w przypadku instalacji). 
10.2 Materiały. 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, że każdy produkt dostarczony na plac 
budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym B. 

b) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym, należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

c) Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

d) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych (o ile są ważne) lub krajowej oceny technicznej (dla wyrobów nieobjętych zakresem 
przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu) oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

e) wyroby budowlane dla których dokonano oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
zgodnie z normą (niemającej statusu normy wycofanej) i wydano deklarację właściwości 
użytkowych, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu 
do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
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f) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie  
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, wyroby budowlane 
oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową oceną techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; pozostałe wyroby mogą 
podlegać certyfikacji dobrowolnej 

g) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

10.2.1 Warunki ogólne stosowania 
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi przedmiotowych normach 
lub aprobatach technicznych (o ile są ważne) lub krajową oceną techniczną, a wszystkie wyrobu winny .  
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień konstrukcyjnych, przewidywanych wartości obciążeń działających na 
konstrukcję oraz warunków środowiskowych. 
10.2.2 Wymagania szczegółowe dla materiałów 
10.2.2.1 Ściany z bloczków silikatowych 8cm, 10cm, 20cm 
Wyroby te otrzymuje się z mieszaniny piasku i wapna, formowane są pod odpowiednio dużym ciśnieniem  
podwyższonej temperaturze i obejmują szeroką gamę cegieł, bloczków i elementów, przeznaczonych do 
stosowania w murach. Wyroby te odznaczają się niską izolacyjnością cieplną, ze względu na wrażliwość na 
działanie wody i kwasów stosowane są w środowisku powietrzno suchym. 
10.2.3 Zaprawy do murowania (cementowe) 
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw 
produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których kontroluje się dozowanie 
składników i wytrzymałość zapraw) upoważnia do zakwalifikowania wykonania robót do kategorii A (przy 
spełnieniu pozytywnych wymogów zgodnie z PN-B-03002:2007). Stosowanie zapraw produkowanych na 
budowie, dla których ustala się markę zapraw tylko na podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, 
kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno być 
zgodne z zakresem zmian wytrzymałości  zaprawy. 
10.2.3.1 Zaprawy murarskie do cienkich spoin 
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny 
grubości od 1 do 3 mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie 
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego 
(cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) 
o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatków i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem 
może zawierać również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i 
zwiększające przyczepność zaprawy do podłoża. 
Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków według 
zasad określonych w PN-B-03002:2007. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian 
wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrzno suchym oraz do wznoszenia murów 
zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim 
oddziaływaniem wody opadowej i mrozu.  
Rozróżnia się zaprawy do murów z elementów ceramicznych, silikonowych, z betonu zwykłego, z betonu 
lekkiego, z betonu komórkowego i z kamienia naturalnego. Są również zaprawy uniwersalne, np. do murów z 
silikatów i z betonu komórkowego. Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeznaczonych do 
murowania na cienkie spoiny, nie powinny  przekraczać w przypadku wysokości i płaskości +-1,5mm 
(zalecane +-1,0 mm). 
10.2.3.2 Zaprawy ogniotrwałe 
Zaprawy ogniotrwałe należą do grupy zapraw specjalnych i służą do murowania kształtek ogniotrwałych. W 
porównaniu z zaprawami zwykłymi mają niższą wytrzymałość i przyczepność. Wykazują dużą wrażliwość na 
oddziaływanie wody opadowej, są bardziej odporne na działanie wysokich temperatur i spalin. 
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10.2.4 Składowanie materiałów 
Elementy murowe – licowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. Dlatego też elementy takie składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na równym, 
suchym podłożu. Od góry palety powinny być nakryte przenośnymi daszkami.  
Elementy drążone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki betonu komórkowego powinny być 
przechowane na paletach pod dachem (wiaty), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu 
i odizolowane od wody gruntowej.  
Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach. Cement, wapno i 
gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed wilgocią 
magazynach. Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym 
i odwodnionym. 
10.3 Sprzęt 
10.3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”. 
10.3.2 Wymagania szczegółowe 
− Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaru i płaszczyzn stosowane są następujące narzędzia: 

pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) 
− do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn: wąż wodny  
− do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz  
− do wyznaczania poziomów różnych poszczególnych warstw,  
− do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. 
− do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą: kastra i szafel do 

zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. 
Bezpośrednio przy murowaniu: kielnie murarskie różnej wysokości i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i 
łopatę do zapraw, młotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski 
oraz inne.  
10.3.3 Sprzęt do wykonania robót 
W skład podstawowego zestawu murarskiego dla pustaków silikatowych wchodzi: 
− Dozownik do zaprawy tradycyjnej- na grubości ściany – 180 i 240 mm – stosowania na tradycyjną 

spoinę (zaprawa cementowo-wapienna), 
− Dozownik do zaprawy cienkospoinowej – na grubość ściany do 150 mm do 240 mm - do stosowania na 

zaprawę cienkospoinową, 
− Kielnia z gracą – do nakładanie zaprawy cienkospoinowej na grubość 80 mm i 120 mm, 
− Gilotyna  - do przycinania pod żądany wymiar na placu budowy, 
− Chwytak – do przenoszenia bloczków jedną ręką i układania ich w warstwie muru. 
− Piła do cięcia betonowych. 
10.3.3.1 Rusztowania. 
Rusztowania powinny wytrzymywać obciążenia technologiczne nie mniejsze niż 2 kN/m3. 
Przy murowaniu zwykłym budynków o wysokości kondygnacji ok. 3m stosuje się trzy poziomy: murowanie 
ze stropu na wysokości nie większej niż 1,2 m i dalej z rusztowań wysokości 1-1,2 m oraz 2,0-2,4m.. Budynki 
wyższe – wielokrotność poziomów, przy stosowaniu rusztowań wysokich lub specjalistycznych, każdorazowo 
z certyfikatem. 
10.4 Transport 
Wyroby na paletach ładuje się i rozładuje mechanicznie. Palety należy ustawić ściśle jedna obok drugiej, 
równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować 
odpowiedni dystans. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny. 
Załadunek i wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden obok 
drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokość burt 
pojazdu. 
10.5 Wykonanie robót 
10.5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
− Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 

grubości spoin oraz zgodnie z instrukcją producenta i odpowiednim certyfikatem.  
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− W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne. Ściany działowe należy murować po zakończeniu 
ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy 
murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

− Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów 
wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły, 3,0 m w przypadku murów z 
bloków i pustaków. W miejscu połączeń murów wznoszonych nie jednocześnie należy stosować 
zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować 
strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne.  

− Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonania zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. 

− Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznym. 

− Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za 
pomocą  wieńców żelbetowych. 

10.5.2 Grubości spoin 
− Normalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu 

zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12mm. 
− Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,9 długości spoiny. W 

przeciwnym razie spoiny należy uważać za nie wypełnione. 
− Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubości nominalna spoin wspornych nie powinna 

przekraczać 3 mm. 
− W murach zbrojnych grubości spoin powinny być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia umieszczonego 

w spoinie.  
10.5.3 Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
− Zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 
− Zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 
− Zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z wymogami, 
− Sprawność stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów 
zgodności lub deklaracji zgodności lub tez prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z 
obowiązującą normą. 
10.5.3.1 Ściany wewnętrzne 
Murowane z cegły silikatowe klasy min. 18 na zaprawie cienkowarstwowej; usztywniające grubość min. 18 
cm, działowe grubości 8cm lub 12cm lub 18cm. Ściany działowe na zaprawie cienkowarstwowej 
dostosowanej do technologii muru. 
10.6 Kontrola jakości robót 
Inspektor Nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających – pionu, 
poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spin, sposobu wiązania elementów muru. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić max. 1mm. Odchylenia poziome 
usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 
układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące.  
10.6.1 Kontrola badania i odbiór 
10.6.1.1 Badania materiałów i wyrobów: 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normach i aprobatach technicznych (o ile są ważne) lub krajową oceną techniczną technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w formie 
zaświadczenie z kontroli, w zapisach w dzienniku budowy, ewentualnie innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację zgodności. Transport, dostawa odbiór i przechowanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne 
z wymaganiami norm i aprobat technicznych (o ile są ważne) lub krajowej oceny technicznej. Przy odbiorze 
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elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu 
elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
10.6.1.2 Badania robót murowych: 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami 
należy przeprowadzić  na podstawi oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

− Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględziny 
i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, 
sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny 
należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na 
odcinku ściany o długości co najmniej 1,0m. 

− Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych  na 
skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 

− Sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy 
przeprowadzić za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 

− Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian 
poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzić za pomocą pomiarów geodezyjnych. 

− Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomicy murarskiej lub 
wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20m – za pomocą 
niwelatora. 

− Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw 
dylatacyjnych oraz osadzenia ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

− Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzić w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

10.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest : 

− m3 (metry sześcienne) muru o odpowiedniej grubości 
10.8 Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badan zawartym 
w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały, wyroby oraz procesy wytwarzania i 
montażu. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w części “Wymagania ogólne". 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w niniejszych wymaganiach dały pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. konstrukcyjnych.  
Odbiorom robót konstrukcyjnych podlegają: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania 
c) wykonane zbrojenie i wszelkie prace zanikowe lub ulegające zakryciu  
d) beton wykonanych elementów, w tym również betony widokowe i architektoniczne 
e) elementy konstrukcji stalowej wykonane przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 
f) konstrukcja stalowa po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie oraz po ustawieniu konstrukcji 
w położeniu docelowym. 
10.9 Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w części „Wymagania ogólne” ppkt.9 
Cena jednostkowa obejmuje: 

− Zakup i dostarczenie materiału 
− Wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i specyfikacją 
− Koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania robót 
− Wykonanie ścian wentylowanych wg wymogów niniejszych warunków 

Oraz wszelkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszymi wymaganiami 
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10.10 Przepisy związane 
PN-EN 771-4+A1:2015-10  wersja angielska Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 wersja angielska Metody badań zapraw do murów -- Część 10: Określenie 

gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-10:2001Metody badań zapraw do murów -- Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy 
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 wersja angielska. Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-12:2016-08  wersja angielska. Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i 
wewnętrznego 

PN-EN 1015-12:2016-08  wersja angielska. Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i 
wewnętrznego 

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005Metody badań zapraw do murów -- Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach 

PN-EN 1015-18:2003  Metody badań zapraw do murów -- Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-17:2002  Metody badań zapraw do murów -- Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach 

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów -- Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 

PN-EN 1015-19:2000Metody badań zapraw do murów -- Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej 
w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 

PN-EN 1015-1:2000/A1:2007 wersja angielska. Metody badań zapraw do murów -- Określenie rozkładu 
wielkości ziarn (metodą analizy sitowej) 

PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów -- Określenie rozkładu wielkości ziarna 
(metodą analizy sitowej) 

PN-EN 1015-21:2003  Metody badań zapraw do murów -- Część 21: Określenie odpowiedniości 
jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoża 

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007  wersja angielska Metody badań zapraw do murów -- Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do badań 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów -- Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
(za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000  Metody badań zapraw do murów -- Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru) 

PN-EN 772-3:2000  Metody badań elementów murowych -- Określenie objętości netto i udziału 
procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych przez ważenie 
hydrostatyczne 

PN-EN 772-7:2000  Metody badań elementów murowych -- Określenie absorpcji wody przez 
elementy murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgoć, za 
pomocą gotowania w wodzie 

PN-EN 772-9:2006 Metody badań elementów murowych -- Część 9: Określenie objętości brutto, objętości 
netto i udziału procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych i 
silikatowych przez napełnianie piaskiem 

PN-EN 772-10:2000 Metody badań elementów murowych -- Określenie wilgotności elementów silikatowych i 
elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego 

PN-EN 1052-1:2000  metody badań murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-10425:1989 Przewody domowe, spalinowe i wentylacyjne murowe z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22 
PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu  komórkowego. Elementy    

drobnowymiarowe 
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PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Cześć 2: 
Nadproża”/ 

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Cześć 3 
:Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły  
    ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
PN-EN 13055:2016-07  Kruszywa lekkie 
- Zalecenia Udzielenia Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,,Zaprawy murarskie do cienkich 
spoin”. 
- Instrukcja ITB 282/1988 ,,Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
 
11 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE - ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6 
11.1 Przedmiot i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej części są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, 
cieplnych i akustycznych oraz pożarowych. 
11.1.1 Zakres robót 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacyjnych przegród 
zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych w budynku, w tym również wszelkie wypełnienia 
obudów pod instalacje i urządzenia wbudowane. 
11.1.2 Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z wymogami 
Zamawiającego, Dokumentacją Projektową i ST. 
11.1.2.1 Izolacje przeciwwodne 
Jako hydroizolację fundamentów i ścian fundamentowych zaleca się użycie systemu bitumicznego 
modyfikowanego tworzywem, składającego się z grubowarstwowej powłoki bitumicznej, 
dwukomponentowej, ulepszonej tworzywem sztucznym, przeznaczonego do trwałego i niezawodnego 
uszczelniania budowli.  

W miejscach występowania zastoin poziomu wodonośnego, należy wykonywać ciężka izolację 
przeciwwodną, np. w oparciu o mat bentonitowych. Ściany fundamentowe izolowane samoprzylepną 
hydroizolacyjną (folia polimerowa + bitumiczno – kauczukowa warstwa klejąca gr. 1,5mm, kolor szary,  
połączoną na zakład z matą bentonitową (na wysokości ~20cm powyżej płyty fundamentowej). Połączenia 
płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową za pomocą taśm uszczelniających (plastyczna bentonitowo-
kauczukowa taśma klejona lub mocowana mechanicznie).  

Jako hydroizolację dachów płaskich pod trybunami budynku głównego oraz pozostałych obiektów 
kubaturowych zaleca się użycie rozwiązania systemowego opartego na papach modyfikowanych 
termozgrzewalnych lub systemowych płyt warstwowych dachowych. W przypadku zastosowania rozwiązań 
systemowych dopuszcza się użycie płyt warstwowych dachowych z wypełnieniem rdzeniem z pianki 
poliuretanowej, o ile rozwiązanie takie uzyska akceptację Zamawiającego 
W przypadku dachowych lub ściennych elementów eksponowanych zaleca się użycie materiałów wysokiej 
klasy, odpowiednich do skali ekspozycji np. blachy tytanowo-cynkowe lub aluminiowych itp.  
11.1.2.2 Izolacje przeciwilgociowe 
11.1.2.2.1 Paroizolacja 
Paroizolacja jest to warstwa przegrody budowlanej, której zadaniem jest przeciwdziałanie przenikaniu pary 
wodnej z pomieszczenia do zewnętrznych warstw przegrody.  
Opór dyfuzyjny materiałów znajdujących się od strony zimnej (zewnętrznej)  powinien być mniejszy od 
materiałów ułożonych od wewnątrz (od strony ciepłej). Oznacza to, że po stronie zewnętrznej termoizolacji 
powinny być układane materiały przepuszczające parę wodną a od strony wewnętrznej (pomieszczenia) 
izolujące przed napływem pary wodnej.  
Stosowany materiał musi mieć duży opór dyfuzyjny, gwarantujący szczelność na przenikanie pary wodnej. 
Dobierając materiał należy pamiętać o tym, że czym opór dyfuzyjny materiałów zamontowanych na zewnątrz 
przegrody jest większy tym większy powinien być opór materiałów po jej wewnętrznej stronie, co oznacza, 
że im większy opór dyfuzyjny ma warstwa wstępna po zewnętrznej stronie termoizolacji tym większy opór 
powinna mieć paroizolacja. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

251

W przegrodach o sztywnym podłożu (np. w stropach lub ścianach z gęstą termoizolacją) paroizolację 
dopuszcza się użycie z folii z tworzyw sztucznych, w uzasadnionych przypadkach pokrytych dodatkowo 
ekranem aluminiowym, wzmacnianych siatką polipropylenową. W przypadku tarasów/galerii lub stropów 
niewentylowanych zastosowanie może mieć również papa paroizolacyjna samoprzylepna z warstwą bitumu 
lub aluminium, o ile wymagana. 
11.1.2.2.2 Emulsja bitumiczna uszczelniająca 
Emulsja uszczelnienia stykających się z gruntem części budowli, stosowana jako powłoka gruntująca i 
ochronna dla powierzchni dachowych oraz do wykonywania (ulepszonych bitumem) wodoszczelnych tynków 
i zapraw; po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:10 stosuje się jako podkład dla grubowarstwowych izolacji 
bitumicznych. 
11.1.2.2.3 Warstwa gruntująca 
Warstwa gruntująca jest roztworem asfaltowym, przeznaczonym do gruntowania podłoży z betonu, blachy, 
drewna, starych pokryć dachowych w celu zwiększenia przyczepności papy do podłoża. Dodatkowym 
działaniem warstwy jest również wstępna, krótkotrwała izolacja podłoża przed wpływami atmosferycznymi.   
11.1.2.2.4 Warstwa ochronna 
Warstwa ochronna zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi izolację przeciwwodna od góry i 
powinna być wykonana z jastrychu. W przypadku zachowania rygoru wykonawczego dopuszcza się 
minimalne zabezpieczenie wykonane z fizeliny budowlanej lub  folii PE, dwuwarstwowo.  
11.1.2.2.5 Warstwa podkładowa 
Warstwa podkładowa z papy termozgrzewalnej przeznaczonej do wykonania pierwszej warstwy hydroizolacji 
w systemach wielowarstwowych na dachach, tarasach, w systemach odwróconych. W uzasadnionych 
przypadkach, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru może być dopuszczona jako hydroizolacja pozioma i 
pionowa (w dwóch warstwach) części podziemnych budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
11.1.2.2.6 Warstwa rozdzielcza 
Warstwa rozdzielcza stosowana jest pomiędzy warstwą izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej i 
warstwą izolacji termicznej. W przypadku pokryć bitumicznych zwykle warstwa rozdzielająca nie jest 
wymagana. W przypadku jednowarstwowych folii polimerowych PCW zalecana jest luźno układana tkanina z 
włókien szklanych lub poliestrowych, jako warstwa zapobiegająca przenikaniu plastyfikatorów pomiędzy 
miękką folią z PCW i np. pianką polistyrenową (zastosowanie w zależności od wymogów producenta folii). W 
przypadku mas asfaltowych wymagana jest luźno ułożona geowłóknina z włókien szklanych lub 
poliestrowych, 
11.1.2.2.7 Warstwa drenująca 
Warstwa drenująca tarasu – stanowi element tarasu pozwalający na swobodny spływ wody po izolacji 
głównej w przypadkach awaryjnych oraz jest elementem kompensującym ciśnienia pary wodnej znajdującej 
się pod dociepleniem.(mata drenująca). Możliwe jest zastosowanie płukanego żwiru o zaokrąglonych 
krawędziach, frakcja 5/8mm o gr. warstwy 3cm lub alternatywnie osadzenie warstwy nawierzchniowej 
(otwarte spoiny) na klockach z zaprawy, z zachowaniem wysokości pustej przestrzeni 3 cm. 
11.1.2.2.8 Taśma dylatacyjna 
Systemowa taśma ze specjalnego materiału elastycznego służąca do wykonania uszczelnienia szczeliny 
dylatacyjnej konstrukcji murowanych, betonowych i żelbetowych. 
11.1.2.2.9 Taśma uszczelniająca dla szczelin roboczych 
Systemowa taśma przeznaczona do uszczelniania szczelin roboczych konstrukcji betonowych i żelbetowych; 
11.1.2.2.10 Taśma termoplastyczna 
Elastyczna taśma (typ wewnętrzny lub zewnętrzny mocowany na powierzchni struktury betonu) do 
uszczelniania przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych będących stale, bądź 
okresowo pod działaniem wód powierzchniowych, gruntowych lub opadowych. 
11.1.2.3 Izolacje cieplne 
Należy zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wymagającymi racjonalnie niskiego 
poziomu energii cieplnej potrzebnej do ogrzania obiektu, zgodnie z odpowiednimi normami. W zależności od 
potrzeb stosowane są różne materiały, które mogą również pełnić funkcje dodatkowe, m.in. stanowiąc 
ochronę pożarową lub akustyczną 
11.1.2.3.1 Mostki cieplne przegród zewnętrznych 
Mostek termiczny jest to miejsce w przegrodzie cieplnej budynku, w którym przewodnictwo cieplne jest 
znacznie większe niż w pozostałej części przegrody. Przez to miejsce następuje znaczna utrata energii 
cieplnej. Przyczyną powstawania mostków może być np.: nieciągłość ocieplenia w przegrodzie spowodowana 
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błędnym lub nie dość dokładnym montażem. Ciągłość i szczelność warstwy izolacji zapewnia eliminację tego 
typu efektu, gwarantując nie tylko odpowiednią izolacyjność termiczną, ale i akustyczną. Minimalizuje to 
również ryzyko powstawania ewentualnych zawilgoceń i pleśni. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w sposób zapobiegający powstawaniu mostków 
termicznych, zwracając szczególną uwagę podczas wykonywania połączeń, w których występują najczęstsze 
problemy: 

− na połączeniu ściany ze stropodachem, 
− na połączeniu stropu ze ścianą zewnętrzną z mostkami geometrycznymi na krawędziach ścian 

zewnętrznych, 
− na otworach okiennych lub drzwiowych, 
− na połączeniu tarasu/galerii ze ścianą zewnętrzną 
− mostki punktowe wynikające z zastosowania łączników mechanicznych lub słupów konstrukcyjnych 

w ścianach. 
11.1.2.3.2 Elewacje wentylowane w technologii suchej 
W technologii suchej wykonania elewacji ściany zewnętrzne ociepla się bez stosowania prac mokrych na 
budowie. Do warstwy konstrukcyjnej ścian mocowany jest szkielet (ruszt) aluminiowy lub stalowy, 
stanowiący układ nośny dla warstwy izolacji cieplnej i warstwy elewacyjnej. Między elementy szkieletu 
układany jest materiał izolacyjny. Do profili szkieletu mocowane są gotowe elementy elewacyjne, w postaci 
płyt kompozytowych, których zadaniem jest ochrona izolacji cieplnej przed bezpośrednim oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych. W uzasadnionych przypadkach, o ile Wykonawca uzyska akceptację 
Zamawiającego, dopuszcza się rozwiązanie systemowe z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki 
poliuretanowej (obiekty obsługi stadionu). 
11.1.2.4 Izolacje akustyczne 
Należy stosować rozwiązania zmierzające do zmniejszenia obciążenia człowieka szkodliwymi i 
niebezpiecznymi dla zdrowia wpływami hałasu (ochrona akustyczna). Zabiegi związane z ograniczeniem 
obciążenia hałasem polegają na zmniejszeniu natężenia hałasu u jego źródła – dotyczy to tłumienia 
akustycznego oraz na osłabieniu dźwięku na skutek pochłaniania (absorpcji) energii akustycznej. W 
zależności od potrzeb stosowane są różne materiały. Wszystkie zastosowane materiały oraz wykonane 
przegrody muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami i normami. 
11.1.2.4.1 Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
Izolacyjność akustyczna przegrody od dźwięków powietrznych określana jest jako R, przy czym Rw’ oznacza 
ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej, (wskazania wartości minimalnej), a R’A1 , 
R’A2 – wskaźniki oceny przybliżonej izolacyjności właściwej. 
11.1.2.4.2 Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 
Poziom natężenia dźwięku oznacza się L, przy czym L’n,w oznacza ważony wskaźnik poziomu uderzeniowego 
znormalizowanego przybliżonego, (wskazania wartości maksymalnej), zaś ΔL zmniejszenie poziomu dźwięku 
w polu pogłosowym. 
11.2 Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części „Wymagania ogólne”.  
Przed zamówieniem materiałów oraz ich użyciem należy sprawdzić, czy posiadają odpowiednie certyfikaty, 
aprobaty techniczne (o ile nie utraciły terminu ważności), krajową ocenę techniczną oraz czy nie został 
przekroczony okres ważności tych dokumentów. Na opakowaniu materiałów stosowanych do wykonywania 
robót izolacyjnych powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót izolacyjnych powinien być zgodny z wymaganiami 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych materiałów 
przeznaczonych do wykonywania robót izolacyjnych. 
Należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
11.2.1 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
11.2.1.1 Papy bitumiczne 
Papa termozgrzewalna asfaltowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej (lub welon z 
włókien sztucznych) nawierzchniowa i podkładowa, samoprzylepna 
11.2.1.1.1 Podkładowa papa termozgrzewalna 
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Przeznaczona do wykonania pierwszej warstwy hydroizolacji w systemach wielowarstwowych na dachach, 
tarasach i w systemach odwróconych. Papę może również służyć jako hydroizolacja pozioma i pionowa (w 
dwóch warstwach) części podziemnych budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Papa asfaltowa, podkładowa, modyfikowana SBS, z osnową  z włókniny poliestrowej, samoprzylepna. 
11.2.1.1.2 Papa asfaltowa wierzchniego krycia, zgrzewalna. 
Termozgrzewalna papa asfaltowa wierzchniego krycia, powlekana aluminium, modyfikowana (SBS), 
samoprzylepna, przeznaczona jest do wykonywania warstwy wierzchniej w dwuwarstwowych pokryciach 
dachowych, obróbek kątowych, koryt odpływowych. Termozgrzewalna papa wierzchniego krycia 
przeznaczona jest do wykonania wierzchniej warstwy hydroizolacji w systemach wielowarstwowych na 
dachach oraz przy wszelkiego rodzaju obróbkach kątowych. Papa na skutek zwiększonej refleksyjności 
znacznie obniża temperaturę dachu.  
11.2.1.2 Paroizolacja 
Zgrzewalna papa paroizolacyjna z bitumu oksydowanego z aluminiowym nośnikiem wiążącym.  
Przepuszczalność pary wodnej    ≥ 1500 g/m2x 24 h 
Opór dyfuzyjny paroizolacji winien być min. 14 krotnie większy od oporu dyfuzyjnego izolacji przeciwwodnej. 
W przypadku paroizolacji wykonywanej na blasze trapezowej zaleca się stosowanie papy 
elastomerobitumicznej papy samoprzylepnej (jedno lub dwustronne pasy szybkozgrzewalne), z wkładką 
nośną w postaci kombinacji aluminium i poliestru łączonego z tkaniną szklaną 60 g/m².  
11.2.1.3 Folia polietylenowa 
Folia przeznaczona jest w projekcie do wykonania: 
− warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki,  
− warstwy poślizgowej i rozdzielczej, chroniąca przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, 
− warstwy izolacji paroszczelnej (alternatywie), zabezpieczającej przegrody budowlane przed powstaniem 

zawilgoceń wywołanych wykraplaniem się przenikającej od strony wnętrza pary wodnej;  
− tymczasowego lub prowizorycznego zabezpieczenia wszelkich powierzchni przed wilgocią, kurzem itp. 
Folia PE wykonana jest z polietylenu (z recyklingu), o grubości min. 0,2 mm, zgodna z PN-EN 13984:2013-
06.  
11.2.1.4 Masa bitumiczna powłokowa. Folia w płynie 
Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna powłoka akrylowa z wypełniaczem mineralnym (mieszane w proporcji 
wagowej 1:2.), o kilkuprocentowej elastyczności stosowana na dowolne podłoże mineralne i podłoże o 
nieznacznej sprężystości. Zastosowanie do zabezpieczenia posadzki ścian pomieszczeń mokrych jako 
powłoka uszczelniająca, jednocześnie elastyczna.  Wodoodporna, nieprzepuszczalna, kryjąca rysy w podłożu 
– do 16mm. 
Przepona ma zdolność krycia rys i może być stosowana na podłożach odkształcalnych. Dwie warstwy 
materiału zabezpieczają podłoża wrażliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy płyty gipsowo-kartonowe. 
Masa może także być nakładana na beton i tradycyjne tynki. Szczególnie zalecana jest do stosowania w 
pomieszczeniach z kratkami ściekowymi umieszczonymi w posadzce. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków, zawsze od strony naporu wilgoci. 
11.2.1.5 Wodoszczelna taśma uszczelniająca 
Masę należy stosować łącznie z taśmą uszczelniającą styki posadzka-ściana i ściana-ściana , która służy do 
wzmacniania elastycznych powłok wodoszczelnych i klejów w miejscach naroży, krawędzi, szczelin 
dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych itp. Zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod okładzinami 
z płytek ceramicznych. Może być stosowana na podłogach i na ścianach, wewnątrz oraz na zewnątrz 
budynków. 
11.2.1.6 Masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym 
Dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, bitumiczna masa powłokowa, niespływającą, 
grubowarstwowa przeznaczona do wykonywania trwałej i niezawodnej hydroizolacji budynku. Masa ta nie 
zawiera rozpuszczalnika i włókien azbestowych. Stosuje się do uszczelniania podziemnych części budynku z 
gruntem oraz jako uszczelnienie pośrednie (pod jastrych) w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w tym 
również na tarasach nad użytkowanymi poniżej pomieszczeniami (pod warunkiem zastosowania dodatkowej 
warstwy paroszczelnej). Dodatkowym jest również zastosowanie do przyklejania twardych płyt z polistyrenu 
ekstradowanego. 
11.2.1.7 Bentonitowa mata hydroizolacyjna 
Trójwarstwowy materiał powstały z zespolenia tkaniny, włókniny i umieszczonego między nimi bentonitu. 
Produkt jest od strony geowłókniny laminowany membraną polimerową.  
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11.2.1.8 System bitumiczny dyspersyjny (wodny)  
Proponuje się zastosowanie dyspersyjnego systemu bitumicznego, w skład systemu którego wchodzą 
preparaty odpowiadające następującej charakterystyce: 
- półpłynna masa przeznaczona do przyklejania twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu lub 

wełny mineralnej. Materiał do wykonywania cienkowarstwowych izolacji na powierzchniach pionowych i 
poziomych; 

- dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, nie zawierająca rozpuszczalników masa uszczelniająca do 
izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem oraz do klejenia płyt izolacyjnych 

11.2.1.9 Taśma dylatacyjna. Hydroizolacyjne taśmy bentonitowe 
Systemowa taśma ze specjalnego materiału elastycznego służąca do wykonania uszczelnienia szczeliny 
dylatacyjnej konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Plastyczna taśma bentonitowo-kauczukowa stosowana zarówno na gładkich, jak i nieregularnych 
powierzchniach, dzięki postaci „plasteliny” istnieje możliwość nietypowego zastosowania, przy opóźnionemu 
pęcznieniu taśmy istnieje możliwość uszczelniania miejsc, w których będzie występowała woda zastoiskowa.  
11.2.1.10 Taśma uszczelniająca dla szczelin roboczych 
Systemowa taśma przeznaczona do uszczelniania szczelin roboczych konstrukcji betonowych i żelbetowych; 
11.2.1.11 Taśma termoplastyczna 
Elastyczna taśma z (typ wewnętrzny lub zewnętrzny mocowany na powierzchni struktury betonu) do 
uszczelniania przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych będących stale, bądź 
okresowo pod działaniem wód powierzchniowych, gruntowych lub opadowych. 
11.2.1.12 Folia tłoczna 
Wytłaczana membrana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z systemem mechanicznego łączenia 
brzegów. Zastosowanie w projekcie jako warstwa ochronna przed uszkodzeniami mechanicznymi pionowej 
izolacji termicznej ścian fundamentowych. 
11.2.2 Materiały do izolacji termicznych i akustycznych 
11.2.2.1 Płyty styropianowe 
Płyty z tworzywa sztucznego otrzymywanego z spienionego polistyrenu, stosowane do termoizolacji przegród 
budowlanych. Właściwości materiału wykorzystywane są również do celów izolacji ogniowej i akustycznej. 
Zastosowanie innej technologii produkcji polistyrenu umożliwia powstanie polistyrenu ekstradowanego o 
odmiennych właściwościach fizyko-mechanicznych.  
W projekcie stosuje się płyty samo gasnące, niepodtrzymujące ognia: 
- styropianowe ekspandowane (EPS), do ocieplenia posadzek i stropów, ocieplenia fragmentów ścian 

zewnętrznych naziemnych oraz jako izolacja akustyczna (EPS T) zgodnie z PN-EN 13163+A1:2015-03 
- wodoodporne z polistyrenu ekstradowanego (XPS) do ocieplenia podziemnych ścian zewnętrznych  
11.2.2.1.1 Styropian EPS 100 
Dodatkowo płyty powinny spełniać poniższe warunki: 
− klasa reakcji na ogień    E lub wyższa 
− współczynnik przewodzenia ciepła λo ≤ 0,036 W/mK 
− wytrzymałość na ściskanie   ≥ 140kPa 
− wytrzymałość na zginanie   ≥ 150kPa 
− opór cieplny RD dla płyt gr. 50mm   1,25 m2K/W 
opór cieplny RD dla płyt gr. 100mm  2,50 m2K/W 
11.2.2.1.2 Styropian EPS 200 
Dodatkowo płyty powinny spełniać poniższe warunki: 
− klasa reakcji na ogień    E lub wyższa 
− współczynnik przewodzenia ciepła λo ≤ 0,035 W/mK 
− wytrzymałość na ściskanie   ≥ 200kPa 
− wytrzymałość na zginanie   ≥ 250kPa 
− opór cieplny RD dla płyt gr. 30mm   0,85 m2K/W 
− opór cieplny RD dla płyt gr. 150mm  4,20 m2K/W 
11.2.2.1.3 Styropian akustyczny EPS T 
Jest to elastyczny styropian o właściwościach tłumiących dźwięki, przeznaczony do wykonania warstwy 
izolacji akustycznej układanej na stropach o obciążeniach użytkowych do 5 kN/m2. Poziom sztywności 
dynamicznej SD wynosi 20-30 MN/m3, w przypadku stosowania jako izolacja dylatacyjna od ścian sztywność 
dynamiczna od 15 MN/m3 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λo wynosi 0,045 W/(mK). Płyty te 
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przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej na stropie pod podkładem podłogowym, w 
celu tłumienia hałasu od dźwięków uderzeniowych (poziom tłumienia dźwięków ok.32dB, zapewniający 
uzyskanie izolacyjności całej przegrody stropowej dla izolacyjności od dźwięków powietrznych Rw ≥ 55 dB 
oraz od dźwięków uderzeniowych Ln,w ≤ 53 dB). Zgodnie z PN- EN 13163 +A1:2015-03. 
11.2.2.1.4 Płyty z pianki polistyrenowej ekstrudowanej XPS 
Ekstrudowana pianka polistyrenowa, to materiał z tworzywa sztucznego z doskonałymi parametrami 
izolacyjności termicznej, odpornością na działanie wilgoci oraz bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną 
− klasa reakcji na ogień    F lub wyższa 
− współczynnik przewodzenia ciepła λo ≤ 0,030 W/mK 
− wytrzymałość na ściskanie   ≥ 300kPa 
− wytrzymałość na zginanie   ≥ 250kPa 
− opór cieplny RD  dla płyt gr. 40mm  1,25 m2K/W 
Zastosowanie w projekcie jako izolacja ścian i ław fundamentowych, mostki termiczne.  
11.2.2.2 Poliuretanowa płyta termoizolacyjna 
Płyty produkowane ze sztywnej pianki poliuretanowej, wodoodporne (absorpcja wody WL(T)2 wg EN 12087: 
≤ 3%), o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła w porównaniu z innymi materiałami 
termoizolacyjnymi. Płyty charakteryzują się wysoką stabilnością wymiarową i odpornością na ściskanie 150 
kPa, są odporne na korozję biologiczną, pleśnienie i gnicie oraz na większość substancji chemicznych dzięki 
czemu mogą być łączone z gorącymi bitumem i kryte papami bitumicznymi.  
11.2.2.3 Wełna mineralna 
Płyty z wełny mineralnej nielaminowanej do łączenie na styk. Materiał hydrofobizowany, odporny na korozję 
chemiczną i biologiczną, trwały. Możliwe stosowanie zarówno wełny mineralnej skalnej jak i szklanej, jednak 
zgodnie z wskazaniami i zaleceniami w projekcie oraz wytycznymi producenta. 
Wyróżnia się trzy rodzaje płyt z wełny mineralnej skalnej, różniące się między sobą swoją gęstością i 
twardością. Miękkie płyty z wełny mineralnej mają gęstość 60 kg/m3. Gęstość półtwardych płyt mineralnych 
waha się od 80 kg/m3 do 120 kg/m3, zaś gęstość płyt twardych od 150 kg/m3 do 180 kg/m3. Gęstość wełny 
jest zasadniczo parametrem wtórnym. Podstawowymi parametrami wełny są współczynnik przewodzenia 
ciepła i współczynnik pochłaniania dźwięku.  
Nie dopuszcza się stosowania wełny mineralnej szklanej w miejscach, w których izolacja cieplna byłaby 
poddawana dużym obciążeniom. Zastosowanie płyt z wełny mineralnej szklanej jako izolacji akustycznej 
podłóg wymaga przedstawienia analizy porównawczej.  
Produkty z wełny szklanej mają tę zaletę, że przy niskiej gęstości osiągają bardzo dobre parametry termiczne 
i akustyczne.  
Zastosowanie w obiekcie wełny mineralnej skalnej jako izolacja termiczna dachu, w tym również do 
wykonania oddzieleń na granicy stref pożarowych warstw dachowych, warstwa izolacyjna podłóg; wełna 
mineralna szklana jak izolacja cieplna fasady wentylowanej oraz dźwiękochłonna ścianek działowych i lekkich 
ścian osłonowych.  
11.2.2.3.1 Płyty miękkie 
Izolacja termiczna dachów płaskich, stosowana w wielowarstwowym układzie krycia dachów jako warstwa 
spodnia.  
11.2.2.3.2 Płyty twarde 
Izolacja termiczna dachów płaskich, stosowana w wielowarstwowym układzie krycia dachów jako warstwa 
wierzchnia. 
11.2.2.3.3 Wełna mineralna szklana 
Do izolacji cieplnych metodą lekką suchą fasad wentylowanych należy zastosować płyty z wełny mineralnej 
szklanej laminowane z jednej strony welonem szklanym. Płyty posiadają bardzo dobre parametry 
izolacyjności termicznej, są odporne na nasiąkanie wodą. Powłoka z welonu szklanego usztywnia płytę, 
stanowi dobre oparcie dla talerzyków łączników mechanicznych oraz spełnia rolę wiatroizolacji. 
Parametry płyt elewacyjnych: 
11.2.2.3.3.1 Dobór łączników 
Liczba, typ, rodzaj i sposób rozmieszczenia łączników do mocowania płyt z wełny powinien być określony w 
dokumentacji warsztatowej dotyczącej fasady. Do montażu płyt zalecane jest stosowanie łączników z 
trzpieniem metalowym. Głębokość zakotwienia łącznika zależy od rodzaju materiału, z którego wykonana 
jest ściana. 
11.2.2.3.4 Dwuwarstwowy zestaw z wełny mineralnej szklanej 
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Alternatywne rozwiązanie dla wykonania izolacji termicznej i akustycznej dachu w postaci zestawu 
składającego się z dwóch płyt, wykonanych z wełny mineralnej szklanej, o współczynniku przewodzenia 
ciepła λo ≤ 0,038 W/mK. 
11.2.3 Materiały do izolacji akustycznej 
Funkcje izolacji dźwiękochłonnych pełnią zastosowane do izolacji cieplnych materiały, omówione w rozdziale 
poprzednim. Dotyczy to w szczególności izolacji akustycznych stropów i podłóg oraz ścian - specjalistycznego 
styropiany EPS T oraz wełny mineralnej.  
11.3 Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego/specjalistycznego typu sprzętu. W przypadku 
technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku  zgrzewania dużych 

powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min.15 m, aby umożliwiał             
swobodne poruszanie się z palnikiem, bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny 
ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego 
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz 
do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu 
szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka 
pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
Konieczne przewietrzanie pomieszczeń i stosowanie szczelnych rękawic. 
11.4 Transport, przechowywanie 
W transporcie, składowaniu i stosowaniu temperatura dyspersji nie może spaść poniżej 5oC. Wypełniacz 
mineralny przechowywać w szczelnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach. 
11.5 Wykonanie robót 
Wykonawca winien zagwarantować pełną szczelność systemów przewidzianych do wykonania, w tym 
zarówno posadzkowego, dachowego,  tarasowego (galerii) zarówno w zakresie izolacji przeciwwodnej, jak i 
izolacyjności termicznej. Wszelkie przejścia przepustów, elementów do mocowania podstaw winny być 
dokładnie uszczelnione. 
Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej zgodności zastosowanych materiałów. 
11.5.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Prace izolacyjne przeciwwodne i przeciwwilgotnościowe: 
- hydroizolacja fundamentów i ścian fundamentowych 
- izolacje z folii PE z wywinięciem układane na zakład 10cm – na płycie żelbetowej  
- izolacje powłokowe uszczelniające elastyczne – folia w płynie (pomieszczenia mokre) 
- paroizolacja  
- izolacja z papy polimerobitumicznej dwuwarstwowa 
- folia tłoczona – warstwa ochronna  
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe (w przypadku hydroizolacji pod płytą fundamentową), 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty, itp. elementy. 
11.5.1.1 Wymagania ogólne dla podłoży. 
Podłoża pod warstwy izolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zapisach odpowiednich norm 
oraz wymaganiom podanym w aprobatach technicznych (o ile są ważne) lub krajową oceną techniczną dla 
stosowanych materiałów gruntujących. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

257

powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża 
oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami należy zaokrąglić łukiem o promieniu 2 cm lub złagodzić za 
pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Ponadto: 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona 
11.5.1.2 Przygotowanie podłoża betonowego pod izolacją przeciwwodną 
Przeznaczone do uszczelniania podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji, które mogą 
pogorszyć przyczepność (luźnych i niezwiązanych cząstek, środków antyadhezyjnych, zabrudzeń itp.) Należy 
zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie należy oczyścić z gruzu i z ziemi. Wystające 
części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Chłonne podłoża należy przygotować w sposób zalecany przez producenta masy KMB poprzez np. 
zagruntowanie systemowym preparatem gruntującym. W wewnętrznych narożach należy wykonać wyoblanie 
(fasetę). Zaleca się zastosowanie specjalnych, systemowych zapraw cementowych (szybkowiążących i/lub 
polimerocementowych). Nie zaleca się wykonywania faset z samej zaprawy cementowej – należy ją 
zmodyfikować emulsją polimerową. W przypadku obciążenia zalegającą wodą opadową lub wodą pod 
ciśnieniem zalecane jest wykonanie fasety z systemowej zaprawy cechującej się wodo nieprzepuszczalnością 
lub dodatkowe wykonanie na związanej fasecie powłoki uszczelniającej z cienkowarstwowej zaprawy 
uszczelniającej (szlamu). Promień fasety powinien wynosić 4–6 cm. Jeżeli zezwala na to producent systemu, 
faseta może być wykonana z masy bitumicznej. W takim wypadku jej promień powinien wynosić maks. 2 cm. 
Ewentualne nierówności powierzchni betonowych należy wyrównać zaprawą cementową modyfikowaną 
emulsją polimerową, a następnie przetrzeć, jednak nie wygładzać.  
Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo-bitumicznych na podłożach zamarzniętych. Temperaturę 
aplikacji (dotyczy to temperatury podłoża i powietrza) określa producent stosowanego wyrobu (zazwyczaj 
jest to przedział temperatur od +5°C do +30°C). Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być 
co najmniej o 3°C wyższe od temperatury punktu rosy. 
Należy zwracać szczególną uwagę na wilgotność podłoża. Masy KMB z reguły tolerują wilgotność podłoża 
podczas nakładania, jednak należy przestrzegać wytycznych z karty technicznej zastosowanego produktu 
oraz kierować się zdrowym rozsądkiem. Szczególną uwagę należy zwrócić na wilgotność podłoża w 
momencie wykonywania poziomej hydroizolacji pod płytą denną. Jeżeli beton jest zbyt mokry, należy 
dodatkowo wykonać wstępne uszczelnienie ze szlamu (jedną warstwą). Można do tego zastosować szlam 
sztywny. Także przy możliwości wystąpienia ciśnienia odrywającego powłokę bitumiczną od podłoża należy 
stosować dodatkowo warstwę uszczelniającą ze szlamu mineralnego. 
11.5.1.2.1 Przygotowanie podłoża izolacji papowych. Gruntowanie. 
Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy, pamiętając 
jednocześnie, aby: 

a) Podkład betonowy lub cementowy powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 
asfaltową 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5% 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC. 

11.5.1.3 Wymagania ogólne dla izolacji papowych 
a) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 

zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho 
i sklejonej wyłącznie na zakładach lub folii 

b) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie materiał wskazany przez producenta papy, 
odpowiadający wymaganiom odpowiednich norm. 

c) Grubość spoiwa oraz szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być zgodna z zaleceniami producenta. Dotyczy również przesunięcia względem 
siebie zakładów arkuszy kolejnych warstw papy. 
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d) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu oraz dachu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych między sobą w sposób ciągły na 
całej powierzchni. 

11.5.1.3.1 Rodzaje izolacji z pap asfaltowych 
a) Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 

odpowiednich normach, z tym że: 
- izolację z papy należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5º C; 
- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku podłoża; 
- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 

odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – 1/3 
szerokości arkusza; 

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej; 

- w miejscach załamania powierzchni galerii i w zlewniach odwadniających izolację należy wzmocnić, 
układając pod pierwszą warstwą izolacji dodatkową warstwę papy; 

- izolacje wodochronne galerii powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku. 
b) W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap termozgrzewalnych należy przestrzegać 

następujących zasad: 
- papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą 

metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej; 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 
strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym, gdzie nie dopuszcza się ogrzewania podłoża; 

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej; 

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej 
lub jej zapalenia; 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
c) Izolacja dwuwarstwowa z pap asfaltowych może być wykonana: 

- z dwóch warstw papy asfaltowej modyfikowanej, układanych na podłoże zagruntowane preparatem 
wskazanym przez producenta, metodą zgrzewania. Mocowanie mechaniczne papy podkładowej możliwe 
jedynie po pisemnej konsultacji z producent, o ile dopuszcza taką metodę. 

11.5.1.4 Hydroizolacje bentonitowe.  
11.5.1.4.1 Maty  
Samouszczelniający materiał występujący w rolkach, których poszczególne pasma układa są na zakład. Na 
powierzchniach pionowych do izolowanej konstrukcji, na powierzchniach poziomych układa zgodnie z 
zaleceniami producenta, wg wytycznych aprobaty. 
11.5.1.4.2 Plastyczne taśmy bentonitowo-kauczukowe. 
Taśmę przytwierdza się do podłoża za pomocą siatki i kleju tego samego producenta. Siatkę nakłada się na 
ułożoną w odpowiednim miejscu taśmę; odcinki siatki łączy się na zakład, taśmę przytwierdza się do podłoża 
z użyciem kleju. Taśmę należy instalować od strony naporu wody z zachowaniem odpowiedniej otuliny 
betonu. Taśmy układa się łącząc kolejne odcinki na styk (nie na zakład). 
11.5.1.5 Wykonywanie podłoży pod izolacje wodochronne 
11.5.1.5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące podłoży pod izolacje wodochronne tarasów i galerii są następujące: 

− podłoża z betonu powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach; 
− powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną 

o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm; 
− krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami ścian i balustrad należy wyokrąglić 

łukiem o promieniu nie mniejszym niż 2 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 
trójkątnym; 
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− spadki tarasu/galerii nie powinny być mniejsze od 1,5% (zaleca się 2,0%); spadek powinien być 
uformowany poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej z 
odpowiednim nachyleniem, bezpośrednio na konstrukcji stropu; 

− elementy konstrukcyjne stanowiące jednocześnie podłoże pod izolację wodochronną tarasu/galerii 
powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie, wynikające z obliczeń 
statycznych; 

− podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy 
zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładzi cementowej); 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa; 

− podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie 
wystąpiło uszkodzenie izolacji wodochronnej. 

11.5.1.5.2 Podłoża z jastrychu cementowego pod izolacje przeciwwilgotnościowe 
Powierzchnia powinna być zatarta na gładko, podzielona na pola o boku o wymiarach od 2m do 3 m i 
oddzielona od stałych elementów budynku szczelinami dylatacyjnymi o szerokości nie mniejszej niż 10 mm. 
Na powierzchni podłoża nie mogą występować rysy skurczowe i spękania. 
Wysuszoną (o wilgotności nie przekraczającej 6%) oraz oczyszczoną gładź cementową należy zagruntować 
odpowiednim roztworem. 
W przypadku izolacji z materiałów bitumicznych dopuszcza się zagruntowanie gładzi po związaniu zaprawy 
(na drugi lub trzeci dzień od daty jej wykonania) emulsją lub dyspersją asfaltową (ale tylko wyrobami 
ocenionymi jako odpowiednie do takiego zakresu stosowania), przy braku możliwości pielęgnowania zaprawy 
przez polewanie wodą. Utworzona powłoka gruntująca powinna zabezpieczać gładź przed nadmierną utratą 
wilgoci w takim stopniu, aby podłoże uzyskało wymaganą wytrzymałość na ściskanie. 
Roboty izolacyjne można rozpocząć, jeżeli powłoka gruntująca na gładzi jest sucha, równomiernie rozłożona 
(ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża. 
Jeżeli jastrych cementowy układany na płytach izolacji termicznej jest zbrojony siatką, to arkusze lub pasma 
siatki powinny być łączone na zakład o szerokości nie mniejszej niż 5 cm. 
11.5.1.5.3 Wykonanie podkładów podłogowych pod posadzki w pomieszczeniach o małym obciążeniu 
Przed wykonaniem podłoża powierzchnia płyty powinna być dokładnie oczyszczona. Należy skuć 
przypadkowo narzuconą zaprawę i wystające ponad poziom ewentualne nadlania z betonu. Całą 
powierzchnię betonu zmyć wodą pod ciśnieniem. Przed wylaniem posadzki należy wykonać warstwę sczepną 
zapewniającą prawidłową współpracę posadzki z podłożem betonowym. 
Na całym obwodzie posadzki(ściany i słupy) wykonać dylatację poprzez ułożenie paska styropianu o grubości 
1cm oraz o wysokości ok. 3cm niższej od poziomu podłogi. Powyżej zamocować listwę drewnianą, wysoką 
na około 5cm, o kształcie trapezowym, przewidzianą do wyjęcia po wylaniu posadzki. Po zatarciu posadzki 
obwodowe listwy drewniane zostaną usunięte. Powstała w ten sposób szczelina nie będzie większa niż 
15mm. 
W podkładzie betonowym należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe dzielące powierzchnię podłogi na pola 
o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nieprzekraczającej 6m. Szczeliny 
wykonać jako nacięcia o głębokości równej 1/3 ÷ 1/2 grubości podkładu.  
W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe, jeżeli projektant konstrukcji nie zaznaczy inaczej, należy 
włożyć sznur dylatacyjny i uzupełnić masą dylatacyjną, niewchodzącą w reakcję z posadzką nawierzchniową 
do wymalowań podłogi oraz zapewniającą podobną elastyczność i dobrą przyczepność do warstwy 
betonowej i ścian w przedziale temperatur +40 - –15oc. 
Ostateczną ilość dylatacji podłoża oraz ich lokalizacje Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru oraz 
architektowi w celu akceptacji. 
W celu obniżenia skurczu, zaprawę wymieszać z włóknami stalowymi w ilości  nie mniejszej niż 20 kg/m3. 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy sprawdzić kompletność wykonania instalacji 
podposadzkowych zgodnie z projektami branżowymi – w szczególności dotyczy instalacji sanitarnej (wpusty i 
rury kanalizacyjne) oraz instalacji elektrycznych (ogrzewanie posadzkowe, o ile występuje). Wykonać 
zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.  
Grubość warstwy podłoża, powinna być dostosowana do ostatecznego poziomu z uwzględnieniem grubości 
warstw wykończeniowych.  
W miejscach wskazanych należy osadzić odwodnienia liniowe / wpusty. Poziom kratki odwodnienia liniowego 
/ wpustu winien być zgodny z poziomem posadzki wykończonej. Osadzenie odwodnienia liniowego i 
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wpustów – wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta. Połączenia między odwodnieniami / wpustami a 
posadzką uszczelnić fugą szczelną,  elastyczną. 
Po wykonaniu instalacji w szachtach – przejścia przez strop należy zabetonować tak, aby uzyskać wymaganą 
izolacyjność akustyczną i przeciwpożarową 
11.5.1.5.4 Jastrych cementowy 
Wokół ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. wykonywać dylatację obwodową stosując np. taśmę dylatacyjną 
systemową.  
Położyć grubą folię budowlaną (na zakład min. 10 cm) z wywinięciem na ściany. 
Zaprawę przygotować ściśle z godnie z wytycznymi Producenta 
W celu obniżenia skurczu, zaprawę wymieszać z włóknem polipropylenowym długości 12 - 19 mm w ilości 
0,6 - 0,9 kg na 1m3 gotowej zaprawy. 
Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz 
zaprawy. 
Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu innymi dodatkami niż podawane przez Producenta. 
Zaprawę dylatować wykonując nacięcia przeciwskurczowe. 
Wykonaną powierzchnię należy pielęgnować przez min. 7 dni poprzez zraszanie wodą, przykrycie folią lub 
stosowanie specjalnych preparatów regulujących wysychanie.  
Pełną wytrzymałość jastrych osiąga po ok. 28 dniach.  
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania jastrychu i przez następne 7 dni powinna wynosić 
+5°C - +25°C.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. 
Po wykonaniu instalacji w szachtach – przejścia przez strop należy zabetonować tak, aby uzyskać wymaganą 
izolacyjność akustyczną i przeciwpożarową 
W miejscach, w których ze względu na prowadzenie instalacji grubość szlichty zostanie zmniejszona, 
konieczne jest zastosowanie na tym obszarze dodatkowego zbrojenia z siatki stalowej. 
Przekładka technologiczna – folia budowlana PE 
Przekładkę technologiczną należy stosować w formie arkuszy z foli budowlanej o gr. min. 0,2mm, w 
podłożach, w których wskazane jest zastosowanie takiej folii. 
Brzegi izolacji muszą wystawać ponad poziom podłoża betonowego. Pasy folii ułożyć z zakładką o szerokości 
30-40 cm, a ich brzegi sklejać taśmą dwustronnie klejącą.  
Układ warstw w podłożu dla poszczególnych robót opisywany jest z przyjęciem zasady: zaczynając od góry i 
idąc w dół. 
11.5.1.6 Przygotowanie podłoża pod izolację w pomieszczeniach technicznych 
Beton pod płytą fundamentową w pomieszczeniach o dużych obciążeniach oraz tam gdzie jest wymagane ze 
względu na planowanie wykonanie hydroizolacji. O ile projekt konstrukcyjny nie określa innych parametrów, 
płyta betonowa musi być wykonana z betonu kompozytowego niskoskurczowego klasy m.in. C16/20 o ilości 
cementu ≤ 200 kg/m3, stosunku w/c ≤ 0,50, z kruszywa o uziarnieniu ≤ 16 mm (zalecane ≤ 8/16 mm). 
Zaleca się komponowanie stosu okruchowego o zawartości frakcji drobnych (≤ 0,125 mm) do 5% i punkcie 
piaskowym w granicach 35-40%. Zalecane rodzaje cementu to CEM I lub CEM III/A.  
Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany i zwarty. Prawidłowo 
przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki: 
− być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 
− być stabilne i czyste, 
− być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 
− być przyczepne, 
− może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny 
− wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać. Przed nałożeniem 
izolacji należy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pachwiny jako rejony 
szczególnie narażone na działanie wilgoci. 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia 
izolacji przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku wykonywania robót w okresie podwyższonej zwierciadła wody (o ile występuje, wymaga się, 
aby projekt przewidywał), przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom 
zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej 
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do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody gruntowej należy utrzymać przez 
cały okres robót. Robót hydroizolacyjnych nie należy rozpoczynać i wykonywać w czasie deszczu, mżawki 
oraz przy silnym nasłonecznieniu.  
11.5.1.7 Przygotowanie podłoża pod izolację w pomieszczeniach mokrych 
Podłoże musi być matowo-wilgotne. Minimalna temperatura podłoża i powietrza musi wynosić +50 C. Z 
powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zaolejenia, zatłuszczenia, jak również inne 
zabrudzenia utrudniające przyczepność, warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zapraw. 
Podłoże pod hydroizolacje systemowe powinno być przygotowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w ich 
Kartach Technicznych.  
11.5.1.7.1 Uszczelnianie 
Miejsca przeznaczone do zamontowania akcesoriów należy pokryć hydroizolacją. Akcesoria należy wtopić 
bezpośrednio po jej naniesieniu. Po wykonaniu zabezpieczenia wszystkich newralgicznych miejsc, 
pokrywamy masą hydroizolacyjną powierzchnię taśm i akcesoriów, jak również całą powierzchnię posadzki i 
ściany. Masę nakładamy w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę zawsze nanosi się pędzlem lub wałkiem 
malarskim, drugą przy pomocy pacy stalowej, pędzla lub wałka malarskiego. Nanoszenie drugiej warstwy 
można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). 
11.5.1.8 Dylatacje. 
Przy wykonaniu dylatacji konstrukcyjnych w płaszczyznach należy przestrzegać następujących wymagań: 

a) powinno się unikać spadków powodujących przepływ wody przez dylatacje; 
b) konstrukcja obróbki dylatacji powinna być podwyższona w stosunku do poziomu izolacji 

wodochronnej; 
c) przy przecięciu dylatacji ścianą lub inną zdylatowaną przegrodą należy wykonać odpowiednie 

połączenie z dylatacją pionową znajdującą się w ścianie; 
d) wykonując dylatację przy przyległych częściach budynku wystających ponad powierzchnię, warstwę 

hydroizolacyjną wywijaną na ścianę budynku powinno się zabezpieczyć przed zniszczeniem wskutek 
nierówności osiadań obu części  budynku, na przykład poprzez doprowadzenie izolacji do płaszczyzny 
ściany i wyprowadzenie na ścianę dodatkowego pasma klejonego na zakład min. 15 cm z warstwą 
wychodzącą z płaszczyzny. 

11.5.1.8.1 Taśmy dylatacyjne i izolujące połączenia przerw technologicznych 
Budowle betonowe i żelbetowe muszą być ze względu na właściwości materiałów dzielone na mniejsze 
części. Szczeliny dzielące budowlę mogą być szczelinami ruchomymi lub nieruchomymi. Zaleca się 
stosowanie taśm systemowych tricomerowych. 
11.5.1.8.2 Miękkie PVC (PVC-P) 
Polichlorek winylu (PVC) jest najczęściej używanym materiałem w produkcji taśm uszczelniających. Miękkie 
PVC posiada własności szczególnie korzystne w technice uszczelniania. Przez dobór ilości i rodzaju 
plastyfikatorów można go bardzo dobrze dopasować do rożnych wymagań. PVC-P jest materiałem całkowicie 
wodoszczelnym i o wysokiej elastyczności. Taśmy z PVC są dowolnie kształtowane. Możliwe jest łączenie 
pojedynczych części przez spawanie. Spoina przy użyciu odpowiednich narzędzi osiąga wytrzymałość 
materiału wyjściowego. PVC wraz ze wzrostem temperatury zmienia swoje cechy fizyczne. Między innymi 
spada wytrzymałość na rozciąganie przy jednoczesnym wzroście wydłużenia przy rozciąganiu. Przy niższych 
temperaturach występuje wzrost wytrzymałości kosztem elastyczności materiału. Nie wolno stosować taśm 
PVC w przypadku stałego narażenia na podwyższoną temperaturę (>60'C). W temperaturach poniżej O'C 
następuje zmniejszenie wydłużenia przy zerwaniu. 
Zalecamy w takich przypadkach zastosowanie miękkiego PVC o specjalnej recepturze lub taśm 
uszczelniających z innego materiału (systemowe). Przy stałym kontakcie z materiałami bitumicznymi lub 
olejami mineralnymi standardowe miękkie PVC jest nietrwałe. Przy kontakcie takim ma miejsce migracja 
plastyfikatora, która powoduje, że PVC staje się twardszy i bardziej kruchy. 
11.5.1.8.3 Wymagania stawiane taśmom uszczelniającym 
Przy wyborze taśmy uszczelniającej do konkretnego zastosowania należy uwzględnić następujące 
właściwości techniczne materiału, z którego została wykonana: 
- Wodoszczelność, która stanowi główne kryterium doboru taśmy uszczelniającej. Należy uwzględniać 

zmieniające się warunki użytkowania taśm. 
- zachowanie właściwości technicznych w warunkach obniżonej temperatury 
- elastyczność pozwalająca na przejmowanie ruchów występujących w szczelinach ruchomych. Bardzo 

ważne jest zachowanie elastyczności taśmy także w podwyższonych i obniżonych temperaturach. 
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- technika tyczenia i montażu - Spawalność materiału taśmy uszczelniającej umożliwia łatwe wytwarzanie 
całego systemu uszczelnienia o jednakowych cechach w każdym miejscu. Szczególnie ważne jest 
zachowanie wytrzymałości i szczelności połączeń taśm. 

- odporność na starzenie i degradację w środowisku agresywnym. Wymagana jest żywotność nie mniejsza 
niż przewidywany okres użytkowania całego obiektu. 

- odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Taśmy uszczelniające zewnętrzne (szczególnie 
narażone na promienie słoneczne) oraz zmienne warunki atmosferyczne muszą wykazywać dużą 
odporność na te czynniki. 

- odporność chemiczna. Ważna jest przede wszystkim odporność taśm na zanieczyszczoną wodę oraz inne 
czynniki agresywne powszechnie występujące w warunkach budowy. Poza ramami tego punktu jest 
odporność na związki chemiczne występujące w szczególnych środowiskach takich jak np. oczyszczalnie 
ścieków. 

- odporność na oleje mineralne i bitumy. W budownictwie używane są często materiały mineralne w 
różnej postaci. W takich przypadkach materiał taśmy uszczelniającej nie powinien ulec zniszczeniu w 
kontakcie z olejami lub bitumami. 

- wytrzymałość na rozciąganie. Wystarczająca wytrzymałość taśmy na rozciąganie jest niezbędna do 
bezpiecznego przeniesienia obciążeń. Jednocześnie pozwala ona w połączeniu z wytrzymałością na 
zrywanie i twardością wg Chorea na ocenę przydatności danego materiału do wykonania uszczelnienia. 

- sztywność - Taśmy uszczelniające muszą być wystarczająco sztywne, aby możliwe było proste i pewne 
zabetonowanie. 

11.5.1.9 Wykonanie hydroizolacji 
11.5.1.9.1 Gruntowanie podłoża. 
Z powierzchni chudego betonu należy usunąć wszystkie luźne, niestabilne części. Gruntowanie wyrównanej, 
stabilnej i całkowicie związanej powierzchni betonowej (wszelkie ostre krawędzie i ostre nierówności 
wyrównane, ścięte, wyoblone) wykonać materiałem – koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej 
odporności na zasady. Postępować zgodnie z wytycznymi producenta. 
11.5.1.9.2 Warunki wykonania 
Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić przynajmniej +5°C, jednak nie więcej niż +35°C (o ile 
wytyczne producenta nie precyzują inaczej). Do mieszania wieloskładnikowych bitumicznych mas 
izolacyjnych najlepiej nadaje się niskoobrotowa mieszarka z mieszadłem koszykowym. Należy zawsze 
przestrzegać podanego w karcie technicznej produktu czasu mieszania. 
Gotową masę nakłada się ręcznie, pacą lub mechanicznie, agregatem natryskowym. Masę należy nakładać w 
sposób równomierny, warstwami lub w jednym przejściu, o grubości wynikającej z wytycznych producenta, 
odpowiednich do obciążenia wodą lub wilgocią. Włókninę wzmacniającą, jeżeli jest niezbędna, należy 
stosować w sposób opisany w karcie technicznej produktu. 
Miarodajna dla uzyskania skutecznej izolacji jest grubość warstwy po wyschnięciu, ale przy nakładaniu 
konieczne jest kontrolowanie grubości nakładanej powłoki, gdyż te dwie wielkości (grubość świeżej powłoki 
oraz grubość powłoki po wyschnięciu) są ściśle ze sobą związane. Na przykład: 
− wymagane zużycie – 5 dm3/m2, zawartość części stałych – 80 %, => grubość powłoki po nałożeniu – 5 

mm => objętość powłoki po wyschnięciu – 5 dm3/m2 * 80 % = 4 dm3/m2 => grubość warstwy po 
wyschnięciu – 4 mm, 

− wymagane zużycie – 5 kg/m2, zawartość części stałych – 80 %, gęstość gotowej do nałożenia masy 
1,15 kg/dm3 => grubość powłoki po nałożeniu – 4,35 mm => grubość warstwy po wyschnięciu – 4,35 
mm * 80 % = 3,48 mm. 

Nałożona warstwa nie może w żadnym miejscu być cieńsza niż określona przez producenta, a maksymalna 
grubość nałożonej powłoki nie może przekraczać 100% wartości normowej. 
W przypadku przerw w nakładaniu, grubość warstwy powłoki w danym miejscu należy zredukować do zera. 
Podczas ponownego rozpoczęcia robót w miejscu przerwania powłoki warstwy łączy się na zakład. Nie wolno 
wykonywać przerw w narożach budynków. 
Należy przygotować zawsze taką ilość materiału, która może być zużyta w ciągu tzw. czasu obrabialności. Po 
przekroczeniu tego czasu niewykorzystany materiał nie może być zużyty do robót hydroizolacyjnych. 
Konieczna jest jego utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Właściwą powłokę uszczelniającą należy nakładać zgodnie z kartą techniczną produktu. 
11.5.1.9.3 Warstwy ochronne 
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Do czasu związania/wyschnięcia nałożoną powłokę przeciwwodną należy chronić przed zbyt silnym wpływem 
ciepła (intensywne nasłonecznienie), przed deszczem, mrozem, wodą gruntową lub pod ciśnieniem. Wpływ 
mrozu można wyeliminować, stosując np. nadmuch ciepłego powietrza i namioty ochronne, pod warunkiem 
nie kierowania nadmuchu bezpośrednio na warstwę hydroizolacji. Wykluczone jest stosowanie promienników 
podczerwieni oraz otwartego ognia. Nie można dopuszczać do kontaktu masy bitumicznej z preparatami typu 
smary, materiały pędne, rozpuszczalniki czy środki antyadhezyjne. Do ochrony można używać np. folii lub 
mat. 
Wszystkie warstwy ochronne stosowane przy masach muszą być odporne na występujące w danej sytuacji 
obciążenia zarówno statyczne, jak i dynamiczne oraz, jeżeli występują, termiczne. Konieczna jest także ich 
kompatybilność z materiałem uszczelniającym. Nie wolno dopuszczać do punktowego lub liniowego 
obciążenia hydroizolacji. Warstwy ochronne mogą być nakładane po wyschnięciu właściwej powłoki 
uszczelniającej. 
Podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzić właściwej hydroizolacji, także zagęszczanie gruntu przy 
zasypywaniu nie może powodować uszkodzenia powłoki. Stąd konieczność stosowana warstwy poślizgowo-
ochronnej. Jej dobór zależy od przewidywanego obciążenia oraz warunków gruntowych a także zaleceń 
producenta. 
Warstwą ochronną ścian fundamentowych mogą być materiały termoizolacyjne dopuszczone przez 
producenta do stosowania w obszarach zagłębionych w gruncie. Muszą one być odporne na wilgoć, gnicie i 
starzenie się, jak również cechować się jak najmniejszą nasiąkliwością, posiadać jak najmniejszy 
współczynnik U oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Należy zatroszczyć się, aby nie wywierały one 
miejscowego nacisku na powłokę izolacyjną w obszarze faset. Jeżeli są klejone do podłoża, należy stosować 
klej kompatybilny z masą KMB (systemowa masa bitumiczna do klejenia płyt ochronnych). 
Jako poziomą warstwę ochronną hydroizolacji z mas bitumicznych może być jastrych na warstwie 
poślizgowej. Grubość jastrychu (min. gr. ok. 3 cm) musi wynikać z charakteru i wielkości działających 
obciążeń. Na warstwę poślizgową można zastosować folię PE o grubości min. 0,2 mm, układaną 
dwuwarstwowo na związanej uprzednio hydroizolacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszczone jest 
zastosowanie samej 2*folii PE o gr. 0,3mm. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie fizeliny budowlanej. Fizelinę układa się na poziomej, jeszcze 
świeżej powłoce, tak aby nie powstały fałdy i pęcherze powietrza. Poszczególne pasy winny być układane na 
styk. Warstwy ochronne poziome nie powinny być poddawane żadnym punktowym lub liniowym 
obciążeniom mechanicznym. 
Tak zabezpieczona powierzchnia izolacji przeciwwodnej może pozwolić na prowadzenie robót zbrojarskich 
związanych z konstrukcją płyty fundamentowej, pod warunkiem, że wszystkie przejścia rurowe zostały 
uprzednio uszczelnione poprzez wykonanie wokół nich fasety hydroizolacyjną masą bitumiczną.  
11.5.1.9.4 Przejścia rur instalacyjnych 
W przypadku przejścia rur instalacyjnych na powierzchnię przyległą do przejścia rurowego należy nałożyć 
jedną warstwę szlamu uszczelniającego, a po jego wyschnięciu wykonać fasetkę z masy bitumicznej 
zalecanej przez producenta systemu. Promień fasety nie powinien być większy niż 2 cm. Po wyschnięciu 
fasetki należy nałożyć właściwą masę uszczelniającą KMB w sposób i warstwami o grubości zgodnej z jej 
kartą techniczną wybranego systemu. Masa bitumiczna powinna nachodzić na rurę przynajmniej 10 cm i od 
tego miejsca należy rozpoczynać jej nakładanie.  
Alternatywnie można stosować kołnierze uszczelniające, wg technologii określonej przez producenta 
systemu. System ten jest wymagany w przypadku obciążenia przejścia rur instalacyjnych zalegającą wodą 
opadową i wodą pod ciśnieniem. Kołnierz taki składa się z dwóch części: stałej obsadzanej w przegrodzie, 
oraz ruchomej. Część stała obsadzana jest podczas betonowania i do tej części przytwierdza się specjalną 
manszetę uszczelniającą, wklejaną następnie w materiał uszczelniający. Jeżeli manszeta wklejana jest na 
cienkowarstwową zaprawę uszczelniającą (szlam) lub masę reaktywną (żywiczną), powłoka uszczelniająca z 
masy KMB układana jest na zakład, na wklejonej w podłoże manszecie. Szczegółową technologię określa 
zawsze producent systemu. 
11.5.1.9.5 Szczeliny dylatacyjne 
Należy stosować jedynie rozwiązania systemowe w postaci specjalnych taśm uszczelniających. W zależności 
od zaleceń producenta taśmy do jej przyklejania do podłoża można stosować elastyczne szlamy 
uszczelniające, masy bitumiczne KMB lub bezrozpuszczalnikowe kleje reaktywne. Wzdłuż szczeliny należy 
nanieść pierwszą warstwę masy hydroizolacyjnej (szlam, KMB, żywica reaktywna), w którą należy włożyć 
taśmę uszczelniającą. Taśma powinna być ułożona w literę U. Po stwardnieniu należy nałożyć drugą warstwę 
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izolacji, ale bez przesmarowywania pasa taśmy bezpośrednio nad szczeliną. Taśmy trzeba łączyć na zakład 
przez sklejanie systemowym materiałem lub przez zgrzewanie. Alternatywnie można taśmę wkleić w szlam 
uszczelniający lub klej reaktywny nałożony pasami o szerokości przynajmniej 20 cm po obu stronach 
dylatacji. Po stwardnieniu i związaniu materiału należy nanieść na powierzchnię ściany lub płyty powłokę 
uszczelniającą z masy KMB. Pas taśmy znajdujący się bezpośrednio nad szczeliną dylatacyjną pozostawić 
niczym niepokryty. Taśm nie można łączyć w narożniku. W miejscu przejścia dylatacji poziomej w pionową 
należy zostawić kilkudziesięciocentymetrowy odcinek, który później będzie połączony z uszczelnieniem 
dylatacji pionowej. 
11.5.1.9.6 Naprawa uszkodzonych miejsc 
Przy naprawie uszkodzonych miejsc należy je mechanicznie oczyścić, wyciąć i usunąć uszkodzony materiał. 
Krawędzie naciąć ukośnie. Podłoże pod wyciętym obszarem starego uszczelnienia trzeba zagruntować 
systemowym do gruntowania. 
W pierwszym przejściu na oczyszczoną i zagruntowaną powierzchnię należy nałożyć masę uszczelniającą w 
jednym przejściu na grubość istniejącej powłoki. Po jej wyschnięciu nałożyć drugą warstwę w formie łaty o 
krawędziach dłuższych przynajmniej o 10 cm z każdej strony niż krawędzie wycię tego pola, schodząc z 
grubością warstwy do zera na jej brzegach. Jeżeli to konieczne, należy w nią wtopić wkładkę wzmacniającą. 
Grubość drugiej warstwy musi być zgodna z wymogami producenta dla konkretnego przypadku obciążenia 
wilgocią/wodą. 
11.5.1.10 Wykonanie hydroizolacji pokrycia dachowego 
Roboty izolacyjne należy wykonywać ściśle wg zaleceń systemodawcy, przy użyciu produktów i elementów 
systemowych (kątowników, listew). Należy stosować systemowe, kompletne rozwiązania, co do doboru 
poszczególnych materiałów jak również, co do stosowanych akcesoriów i detali połączeń. Stosowanie 
elementów zamiennych do wskazanych w systemie jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od Producenta 
systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilności. 
Przygotowanie podłoża winno odbywać się zgodnie z zaleceniami Producenta, co do wilgotności, czystości 
podłoża oraz temperatur stosowania. Przed ułożeniem paroizolacji podłoże należy zagruntować gruntem 
kompatybilnym ze stosowaną paroizolacją (szczególnie należy zwrócić uwagę na gruntowanie podłoży 
betonowych i elementów stalowych). 
Należy uwzględnić izolację wszystkich przejść instalacyjnych, stosować systemowe listwy i łączniki 
montażowe, listwy dylatacyjne, listwy drenażowe i inne akcesoria systemowe  
Zarówno dla dachów z izolacją termiczną z wełny mineralnej twardej zaleca się wykonanie izolacji 
przeciwwodnej w 2 warstwach: 1 warstwa izolacji przeciwwodnej papą samoprzylepną lub termozgrzewalna 
(należy bezwzględnie potwierdzić kompatybilność produktów). Drugą warstwę izolacji przeciwwodnej będzie 
stanowiła izolacja przeciwwodna i będzie ona zgrzewana do papy podkładowej. 
Izolację przeciwwodną wywijać na ściany na wysokość min. 30cm i kończyć systemową listwą dociskową. W 
przypadku izolacji przy ściankach attykową izolację dachu należy połączyć z izolacją attyki – detal połączenia 
należy wykonać wg Producenta systemu. 
Izolację przeciwwodną łączyć z fartuchami izolacji EPDM uszczelniającymi okna fasadowego/drzwi. 
Wykonawca winien się upewnić, czy izolacja przeciwwodna pokryć dachowych / tarasowych jest 
kompatybilna z uszczelnieniem okien fasadowych/drzwi.  
Izolację przeciwwodną łączyć z izolacją wpustów dachowych i odwodnień liniowych (o ile występują). 
Wykonawca winien upewnić się, co do zgodności zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kołnierza wpustu. 
Należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwodnej na podłożach znajdujących się w sąsiedztwie, niezależnie od 
planowanego wykończenia.  
W przypadku dylatacji konstrukcyjnych – stosować systemowy sznur dylatacyjny uniemożliwiający 
uszkodzenie się izolacji przeciwwodnej lub inne systemowe rozwiązanie. 
Izolacja termiczna w płytach, układana w 2 warstwach z przesunięciem połączeń pomiędzy poszczególnymi 
płytami, w celu eliminacji mostków termicznych.  
Do układania przystąpić po sprawdzeniu stanu paroizolacji i ewentualnym naprawieniu jej uszkodzeń. 
Płyty kleić do paroizolacji klejem bitumicznym, kompatybilnym z zastosowaną paroizolacją i izolacją 
termiczną lub stosować rozwiązania samoprzylepne. 
11.5.1.11 Folia tłoczona 
Jako warstwa ochronna. Wskazanie projektowe jako ochrona na uszkodzenia mechaniczne wykonanej 
izolacji termicznej z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS ścian fundamentowych. Zaleca się ułożenie 
wytłoczeniami w kierunku do powierzchni ściany, dzięki czemu zapewni się oddychanie ściany i zapobiegnie 
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się akumulacji wilgoci w materiałach. Pustka powietrzna stworzona między barierą izolacyjną i chronioną 
powierzchnią jest zabezpieczana specjalną systemową listwą zakończeniową.  
Arkusze folii łączy się między sobą w pionie za pomocą zatrzaskowych zamków mechanicznych 
uformowanych na brzegach rolek i uszczelnionych dodatkowo dwoma nałożonymi fabrycznie paskami kleju 
elastomerobitumicznego. Do uszczelniania połączeń poza zamkami mechanicznymi i uszczelniania otworów 
stosuje się systemową samoprzylepną i samowulkanizującą taśmę elastomerobitumiczną  
Do ściany folię mocuje się za pomocą gwoździ do betonu lub styropianu ze specjalnie ukształtowanymi 
podkładkami.  
11.5.1.12 Wykonanie warstw paroizolacyjnych i poślizgowych. 
11.5.1.12.1 Paroizolacje 
Podczas wykonywania warstw paroizolacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- warstwy paroizolacyjne powinny być wykonywane bezpośrednio na powierzchni podłoża betonowego lub 

z zaprawy cementowej, w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo zawilgocenia izolacji termicznej od 
strony wnętrza pomieszczeń; z reguły ma to miejsce tzw. „mokrymi”, jak łazienki, umywalnie, 

- w przypadkach łączonych, częściowo nad pomieszczeniami użytkowymi, częściowo zaś nad przestrzenią 
niezabudowaną, w obu obszarach należy wykonać ciągłą warstwę paroszczelną ułożoną bezpośrednio na 
powierzchni żelbetowej płyty konstrukcyjnej lub na powierzchni pokrywającej ją zaprawy cementowej; 

- na warstwy paroizolacyjne można stosować folie paroszczelne z tworzyw sztucznych lub papy asfaltowe 
przystosowane do tego celu; 

- wybór rodzaju warstwy paroszczelnej należy każdorazowo dostosować do przewidywanej emisji pary 
wodnej – na podstawie wartości oporu dyfuzyjnego względem pary wodnej dla poszczególnych 
wyrobów; 

- w przypadku paroizolacji wykonywanej na blasze trapezowej zaleca się stosowanie 
elastomerobitumicznej papy samoprzylepnej (jedno lub dwustronne pasy szybkozgrzewalne), z wkładką 
nośną w postaci kombinacji aluminium i poliestru łączonego z tkaniną szklaną 60 g/m². 

- szczelne ułożenie paroizolacji jest bardzo ważnym warunkiem jej prawidłowego działania ze względu na 
duże zdolności penetracyjne pary wodnej. Pozostawienie niezaklejonych kolejnych warstw folii 
paroizolacyjnej znacznie zwiększa niebezpieczeństwo dopływu i pozostania pary wodnej w termoizolacji i 
jest niedopuszczalne; 

- paroizolacje układa się po ułożeniu termoizolacji od wewnątrz poziomo, z lekkim naprężeniem - lekko 
naciągając. Każdą kolejną warstwę trzeba ułożyć na zakład minimum 5 cm i uszczelnić przez   zaklejenie 
taśmą samoprzylepną jednostronną na zewnątrz zakładu lub taśmą dwustronną wewnątrz zakładu. Na 
połączeniach z elementami pionowymi  należy stosować specjalne, samoprzylepne taśmy uszczelniające 
połączenia (np. butylowe) wykazują odpowiednią w tych połączeniach elastyczność. Ważne jest aby w 
tych miejscach zostawić odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej, stosując listwy dociskowe. Miejsca 
przypadkowych uszkodzeń należy zreperować używając taśm samoprzylepnych lub klejów ściśle 
przeznaczonych do tego celu. 

11.5.1.12.2 Warstwy poślizgowe 
- warstwy poślizgowe należy układać luzem na powierzchni izolacji wodochronnej, „na sucho” lub na 

cienkiej warstwie talku z piaskiem, mieszanych w proporcji 1:1, aby zapewnić oddzielną pracę izolacji 
wodochronnej i ułożonych na jej powierzchni warstw nawierzchniowych; 

- powłoka z folii powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający kolejne warstwy hydroizolacji –
kolejne pasma folii powinny być układane od dołu na klejone zakłady o szerokości min.10 cm  

- folia w funkcji poślizgowej może być połączona na stałe tylko z jedną z warstw, które rozdziela, a jej 
powierzchnia folii powinna być gładka, bez pęcherzy powietrza 

- niedopuszczalne jest łączenie wyrobów oddziałujących na siebie w sposób powodujący ich destrukcję 
(np. pod wpływem rozpuszczalników zawartych w masach uszczelniających lub klejących) 

- miejsca przebić folii przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w 
sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie; 

- uszkodzenia powstałe w trakcie układania należy zakleić;  
- ułożenie folii powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających jej prawidłowe funkcjonowanie, 

tzn. w temperaturze otoczenia od -15ºC do +60 ºC 
- jako warstwy poślizgowe można stosować na przykład folie polietylenowe o grubości min. 0,2 mm,  
11.5.1.13 Powłoki izolacyjne w pomieszczeniach mokrych 
11.5.1.13.1 Uszczelnienie narożników wewnętrznych. 
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Na prawidłowo przygotowane podłoże pod izolację, należy wykonać uszczelnienie styków w strefie cokołowej 
(ściana-posadzka, koryto odpływowe), stosując taśmy kauczukowe. Klejenie taśm wykonać przy użyciu 
materiału będącego dwuskładnikową masą hydroizolacyjną, Naklejone taśmy na brzegach należy zamalować 
tym samym materiałem  
11.5.1.13.2 Montowanie akcesoriów systemu hydroizolacji 
Miejsca przeznaczone do zamontowania akcesoriów należy pokryć hydroizolacją. Akcesoria należy wtopić 
bezpośrednio po jej naniesieniu. Po wykonaniu zabezpieczenia wszystkich newralgicznych miejsc, 
pokrywamy masą hydroizolacyjną powierzchnię taśm i akcesoriów, jak również całą powierzchnię ściany. 
Masę nakładamy w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę zawsze nanosi się pędzlem lub wałkiem malarskim, 
drugą przy pomocy pacy stalowej, pędzla lub wałka malarskiego. Nanoszenie drugiej warstwy można 
rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). 
11.5.1.13.3 Izolacja przeciwwilgociowa na powierzchni szlichty i cokołu. 
Na matowo-wilgotnym podłożu należy wałkiem nałożyć dwuskładnikową masą hydroizolacyjną w dwóch 
procesach technologicznych. Drugą warstwę nakłada się po związaniu warstwy pierwszej (po 90 minutach).  

11.5.2 Izolacje cieplne i dźwiękoszczelne (45321000-3 oraz 45323000-7) 
11.5.2.1 Wykonanie izolacji cieplnych 

a) Płyty izolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i dźwiękoszczelnej powinny mieć 
certyfikat zgodności z normą wyrobu lub aprobatę techniczną (o ile jest ważna) lub krajową ocenę 
techniczną. 

b) Izolacja termiczna tarasu/galerii powinna być wykonana z materiałów nienasiąkliwych, odpornych na 
działanie czynników biologicznych i odpowiedniej sztywności. 

c) W posadzkach należy stosować sprężysty styropian akustyczny  
11.5.2.1.1 Wytyczne podstawowe 
Płyty przeznaczone do izolacji termicznej tarasu/galerii powinny odpowiadać wymaganiom norm wyrobu lub 
w przypadku ich braku mieć aprobaty techniczne. 
Do wykonywania robót termoizolacyjnych stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winy być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Płyty 
winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. W przypadkach wskazanych w projekcie należy 
stosować płyty frezowane lub skosy. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej 
powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), w kilku warstwach każdą warstwę układać 
mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 
papą). 
Wypełnienie dylatacji pomiędzy częściami budynku stanowią płyty styropianowe lub płyty z wełny mineralnej 
(zgodnie z projektem)  
Ułożenie płyt wykonuje się na istniejącej ścianie przed betonowaniem (lub murowaniem) drugiej ściany 
zamykającej przestrzeń dylatacji. 
W czasie wbudowywania materiałów, izolacje należy chronić przed zawilgoceniem woda deszczowa, bądź 
zarobowa. Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
Ocieplenie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu para wodna w czasie 
użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
W przypadku zastosowania posadzek ze spadkami wierzch płyt izolacyjnych powinien odzwierciedlać 
projektowane spadki posadzki (poprzez wykonanie podłoża ze spadkiem lub zastosowanie izolacji o zmiennej 
grubości.) 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy 
cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników 
działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
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Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany, dociskając je do taśmy 
dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków 
płyt.  
Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE 
grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem pomiędzy szczeliny płyt 
styropianowych.  
11.5.2.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche i płaskie. Stan powierzchni ocieplanych powierzchni powinien zostać sprawdzony 
przed przystąpieniem do robót: 

− w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powierzchni ocieplanej, przed układaniem izolacji 
cieplnych ewentualne ubytki i uskoki powinny być wyrównane a powierzchnia naprawiona, 

− powierzchnia ocieplana powinna być oczyszczona z kurzu, zaprawy lub betonu, 
W zależności od umiejscowienia izolacje cieplne układane są  na odpowiednio przygotowanej paroizolacji 
(np. w postaci podkładowej papy, folii PE) lub uprzednio zastosowanej warstwie rozdzielczej w postaci folii 
PE. W przypadku posadzek na styku podłoża ze ścianą należy zastosować taśmy dylatacyjne. 
11.5.2.3 Wskazania dotyczące montażu izolacji z wełny w fasadach wentylowanych 
− Po rozpakowaniu materiału należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do grubości 

nominalnej. Wełnę w rolce można również strzepnąć trzymając ją za dwa narożniki; 
− Izolację montuje się welonem wierzchnim na zewnątrz przy pomocy odpowiednio dobranych łączników 

mechanicznych; 
− Zalecana głębokość wierconego otworu zależy od rodzaju podłoża i długości strefy rozporowej kołka. 

Przy strefie rozporowej do 4 cm – głębokość otworu wynosić powinna min. o 1 cm więcej niż strefa 
kotwienia; przy strefie rozporowej grubszej niż 4 cm – 2 cm więcej; 

− Wbijając trzpienie kołków należy przytrzymywać ręką talerzyk dociskowy od dołu, tak, aby nie dopuścić 
do przemieszczania lub obrotu łącznika, co zapewni stabilizację kołka w pozycji właściwej dla 
zastosowanej grubości materiału izolacyjnego. 

− W czasie całego montażu należy zwrócić uwagę, aby welon, którym pokryta jest wełna zachował swą 
ciągłość (w przypadku uszkodzenia naprawy można dokonać przy pomocy np. dodatkowej warstwy 
welonu). 

− Poszczególne płyty muszą do siebie ściśle przylegać, tak, aby nie powstawały mostki termiczne. Ma to 
zasadnicze znaczenie przy układaniu izolacji w jednej warstwie. Dwie warstwy należy układać 
naprzemiennie; 

− Prace montażowe nie powinny być wykonywane w czasie opadów atmosferycznych, ponieważ może to 
doprowadzić do zawilgocenia izolacji.  

− W czasie przerw montażowych izolacja powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i 
przed wiatrem.  

− Montaż okładziny fasady należy przeprowadzać równolegle z układaniem izolacji. 
11.5.2.4 Montaż pozostałych płyt izolacyjnych 
Do wykonywania prac należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwa izolacji powinna być 
ciągła i mieć grubość zgodna z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcia styków w kolejnych 
warstwach względem siebie wynosiło, co najmniej 3cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakowa grubość. 
- do ciecia wyrobów izolacyjnych używamy zwykłego noża (chyba, że technologia Producenta przewiduje 
inaczej), zachowując równe i gładkie krawędzie ciecia, 
- w przypadku montażu izolacji wypełniającej przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji: przycinamy płyty 
o 0,5 cm więcej ni_ wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych, a następnie delikatnie wciskamy 
je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak, aby szczelnie wypełniły przestrzeń, 
- płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układamy mijankowo, 
- poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, 
- nie chodzimy po płytach miękkich, 
- ograniczamy do minimum chodzenie po płytach twardych i miejscach, gdzie nalezy przewidzieć przejścia, 
układamy pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych, 
- osłaniamy płyty przed woda deszczowa w przypadku izolowania ścian czy dachu oraz przed woda gruntowa 
w przypadku izolowania podłóg na gruncie, 
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- przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych. 
Należy ponadto (zwłaszcza przy wykonywaniu izolacji z wełny mineralnej i drzewnej) : 
- nosić odpowiednie rękawice i obszerne, zapinane ubranie robocze, 
- przeczytać zalecenia Producenta, 
- nosić okulary ochronne na wypadek silnego pylenia podczas wiatru 
- zapewnić dobra wentylacje miejsca pracy, drzwi i okna powinny pozostawać otwarte, 
- ciąć nożem lub piłka, 
- nie używać nożyc, zwłaszcza mechanicznych, 
- utrzymywać w czystości miejsce pracy, 
- po zakończeniu pracy umyć się i wytrzepać, a najlepiej odkurzyć ubrania robocze. 
11.5.2.4.1 Mocowanie płyt do ścian na plackach 
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu 
odchyłki, należy ja zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia. Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu 
powierzchni ocieplanej. 
Na tylna stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o 
średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4cm. Grubość pasą i placków nie powinna 
przekraczać 2cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. 
Przy krawędziach płyt powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 
Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska się do ściany. Następnie skorygować położenie 
płyty, czyli dosunąć do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prosta łatę 
doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowana płyta. 
11.5.2.4.2 Klejenie płyt na styk do podłoża 
W przypadku, gdy płaszczyzny przeznaczone do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia 
podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy 
klejowej. Na płytę nakłada się cienka warstwę klejącą. Warstwę te rozgarnia się po płycie szeroka stalowa 
paca z zębami. 
Klej powinien być rozłożony pąsami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być 
stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 
11.5.2.4.3 Kotwienie ocieplenia (do ścian i stropów od spodu) 
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia 
i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. 
Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spełniać warunek współczynnika wytrzymałości 
przy ich obciążeniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musza być odpowiednio większe od 
wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Producenci systemów cieplnych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologie wykonania robót. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia musza posiadać zabezpieczenia antykorozyjne  
11.5.2.4.4 Ocieplanie powierzchni poziomych 
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania 
(lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). 
Ocieplenie powinno być położone na warstwie paraizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z 
warstwy dociskowej, w przypadku stropodachu będzie to paroizolacja wykonana z folii. 
Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć 
widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
11.5.2.4.5 Ocieplanie mostków termicznych 
Szczególna uwagę należy zwrócić na przeciwdziałanie powstawaniu mostków termicznych. 
Miejscami częstego ich powstawania są: 
- styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian 
osłonowych i nośnych, 
- wieńce i nadproża, 
- stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
- połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami konstrukcyjnymi 
i stropami, 
- przerwy dylatacyjne. 
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Mostki termiczne powinny być szczególnie starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z 
dokumentacja projektowa i detalami. W przypadku braku możliwości zastosowania zalecanego materiału 
(np. w przypadku braku miejsca lub prawidłowego dojścia0 należy stosować piankę poliuretanową 
wysokoprężną, zapewniającą dobrą izolacyjność termiczną, akustyczną i przeciwwodną (np. Sika-Boom G lub 
Sika-Boom W).  Zaleca się, aby opór cieplny był w przybliżeniu równy, jak dla tej samej przegrody. 
Mostki termiczne powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy 
jest to jedyne możliwe rozwiązanie, z zastosowaniem płyt i preparatów zgodnie z projektem. 
11.5.2.4.6 Cięcie płyt termoizolacyjnych 
Cienkie płyty mogą zostać rozcięte przy użyciu ostrego, masywnego noża (np. szewskiego). W tym celu 
naciąć należy zarówno płytę GK jak również tylną warstwę poliuretanu. Następnie płyta zostaje złamana. 
Podczas wykonywania tej czynności  uważać należy, aby nie uszkodzić bocznych krawędzi płyty GK. Grubsze 
płyty rozcięte zostają w całości przy użyciu piły pionowej lub piły ręcznej. Zawsze należy rozcinać płytę 
widoczną stroną skierowaną w stronę osoby wykonującej czynność. 
11.5.2.4.7 Wykańczanie powierzchni twardych płyt poliuretanowych 
Do wykończenia zewnętrznego płyty użyte mogą zostać właściwie wszystkie materiały wykończeniowe 
oprócz materiałów zawierających w swoim składzie wapno. 
Po wyschnięciu masy fugującej płyta powinna zostać odkurzona oraz pokryta warstwą gruntującą (nie 
gruntujemy tylko w przypadku, kiedy na płytę nałożone zostaną płytki). 
Również w przypadku malowania zaleca się zagruntowanie podłoża. Rodzaj farby gruntującej powinien być 
zgodny z rodzajem wybranej farby. Normalnie powierzchnię płyty malować należy dwukrotnie. W przypadku 
użycia farby z połyskiem zaleca się najpierw wyszpachlowanie powierzchni płyty. 
11.5.2.4.8 Pokrycie płytkami ceramicznymi 
Przyklejanie płytek ceramicznych do powierzchni twardych płyt poliuretanowych odbywa się najlepiej z 
wykorzystanie kleju na bazie żywic syntetycznych. Płytki o grubości powyżej 10 mm mogą zostać nałożone 
również przy użyciu tej metody. Płytki naklejać w sposób zgodny z zaleceniami ich producenta. 
11.5.2.4.9 Montowanie przedmiotów na ścianie 
W przypadku potrzeby zamontowania jakichkolwiek przedmiotów do powierzchni twarde płyty poliuretanowe 
użyć należy metalowych lub plastikowych kołków montażowych. Dopuszczalne obciążenie jednego kołka to: 

• Sufit: 50 N (5 kg)  
• Ściany: 250 N (25 kg) 

Cięższe przedmioty montować należy do podłoża do którego zamontowana została płyta. 
11.5.2.5 Posadzki 
Stropy wraz z wszystkimi warstwami posadzkowymi, rozdzielające kondygnacje, a tym samym pomieszczenia 
o indywidualnych charakterze, należy wykonywać z najwyższą starannością, mającą na celu uzyskanie 
izolacyjności akustycznej całej przegrody stropowej od dźwięków powietrznych Rw ≥ 50 dB oraz od 
dźwięków uderzeniowych Ln,w ≤ 50 dB. 
11.5.2.6 Ścianki działowe 
Ścianki gipsowo-kartonowe na stelażu montażowym należy wykonywać zgodnie ze wskazaniem zawartym w 
dokumentacji projektowej w odpowiedniej klasie odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej.  
11.6 Kontrola jakości 

11.6.1 Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

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

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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11.6.2 Kontrola robót hydroizolacyjnych 
Kontroli podczas robót hydroizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

• prawidłowość napraw podłoża, 
• prawidłowość wykonania faset, 
• prawidłowość wykonania warstwy gruntującej (jeżeli jest wymagana), 
• prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej, 
• prawidłowość wklejenia włókniny wzmacniającej (jeżeli jest wymagana), 
• prawidłowość uszczelnienia dylatacji i przejść rur instalacyjnych. 

11.6.2.1.1.1 Kontrola wykonywanej powłoki uszczelniającej 
Przy nakładaniu konieczne jest sprawdzanie grubości naniesionej warstwy powłoki uszczelniającej. Punkty 
kontrolne należy wybierać diagonalnie na uszczelnianej powierzchni, w ilości 20 na obiekt lub 20 na 100 m2 
powierzchni. Jeżeli stosuje się nakładanie masy w dwóch przejściach, kontrolę należy przeprowadzić dla 
każdej warstwy. Grubość warstwy po wyschnięciu możliwa jest do określenia jedynie metodą niszczącą 
(przez wycięcie próbki), dlatego też takie sprawdzenie należy przeprowadzać w uzasadnionych przypadkach. 
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie uszczelnienia i pomiarów na powierzchni referencyjnej. 
11.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 
11.8 Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych w „Wymagania ogólne” 
11.9 Płatności i rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w „Wymagania ogólne” ppkt.9  
11.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
- Dostarczenie materiałów i sprzętu 
- Przygotowanie i oczyszczenie podłoża do warunków technologicznych układania izolacji 
- Gruntowanie i wykonanie izolacji właściwej 
- Wykonanie dodatkowych uszczelnień styków płyta/ściana i dylatacji 
- Wykonanie uszczelnień przerw roboczych 
- Oczyszczenie miejsca wykonywania robót oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem 
- Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 

objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej 
11.10 Przepisy związane 
PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo – aluminiowa 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 

rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt 
PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą skaningu 

mechanicznego 
PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji 

wodochronnej. Definicje i wymagania 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

271

PN-EN ISO 14683:2008  Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 
budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody 
obliczania 

PN-EN ISO 6946:2017-10Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania  

PN-EN ISO 10456:2009  Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -- 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych 

PN-EN ISO 12354-1:2017-10 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na 
podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych pomiędzy pomieszczeniami 

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

PN-B-02170:2016-12  Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
PN-B-02171:2017-06  Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
PN-B-02151-2:2018-01  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 2: 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-EN ISO 16283-1:2014-05 wersja angielska. Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 1: 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych 

PN-EN ISO 11654:1999  Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku 

PN-EN ISO 140-5:1999  Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności 
akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów 

PN-EN ISO 140-7:2000  Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności od 
dźwięków uderzeniowych stropów 

PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów 

PN-EN ISO 10140-2:2011  Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych 

PN-EN ISO 10140-3:2011  Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych 

PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych- Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania 

PN-EN ISO 10140-5:2011  Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych - Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk 
badawczych i wyposażenia 

PN-EN ISO 10848-2:2017-11 Akustyka - Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków 
powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków 
pomiędzy przylegającymi komorami- Część 2: Przypadek elementów typu B, 
kiedy złącze ma mały wpływ 

PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 
PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej 

PN-EN 13501-3+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów 
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stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych 
przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających 

PN-EN 13501-4:2016-07  wersja angielska Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności 
ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu 

PN-EN 13501-5:2016-07  wersja angielska Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania 
ognia zewnętrznego na dachy 

PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia 
PN-EN 13163+A2:2016-12Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13165+A2:2016-08Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki 

poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13163+A2:2016-12Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN ISO 6946:2017-10  wersja angielska Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła - Metody obliczania 
PN-EN ISO 13370:2017-09 wersja angielska.Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła 

przez grunt - Metody obliczania  
PN-EN ISO 6946:2017-10  wersja angielska Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła - Metody obliczania 
PN-EN ISO 13370:2017-09 wersja angielska.Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła 

przez grunt - Metody obliczania 
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 
PN-EN 13984:2013-06  Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości 
PN-EN 12831-1:2017-08  wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego - Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3 
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 
 

12 45330000-9  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH - INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA. 

12.1 Przedmiot i zakres warunków 
Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących 
instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. 
12.1.1 Zakres robót 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej i związane jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż urządzeń, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji technicznej, 
- regulacja działania instalacji. 

12.1.2 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 ,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych „ COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001 i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
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uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Na etapie realizacji inwestycji możliwa jest zamiana urządzeń i materiałów na równoważne, pod warunkiem 
przedstawienia propozycji materiałowej do akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektant. Wyrażenie zgody nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania nowych obliczeń i rysunków zamiennych, w tym również 
warsztatowych, o ile będzie zachodziła taka konieczność. 
Wszystkie urządzenia należy dostarczać i wbudować jako kompletne wraz z okablowaniem, i automatyką. 
Schematy wykonawcze sterowania urządzeń leżą po stronie wykonawcy robót (rysunki wykonania 
szczegółowego). 
12.1.3 Definicje 
12.1.3.1 Szereg rur (S) – dla tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. 
Jest on wyrażony zależnością: 

n

nn

e
ed

S
2
−

=        (1) 

gdzie: 
dn - średnica nominalna zewnętrzna, 
en - nominalna grubość ścianki. 

12.1.4 Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej 
średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

n

n

e
d

SDR =        (2) 

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1). 
UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca: 
 

SDR = 2S + 1       (3) 
12.1.4.1 Temperatura awaryjna, ta (lub tmal) - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w 
czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
12.1.4.2 Trwałość instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego 
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury 
przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów 
pracy w temperaturach o określonych wartościach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów 
z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu 
eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie może przekroczyć trzech 
godzin. Dłuższe okresy występowania temperatury awaryjnej mogą spowodować ograniczenie trwałości 
instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 
12.1.4.3 Instalacja wodociągowa 
12.1.4.3.1 Instalacja wodociągowa 
Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
12.1.4.3.2 Woda do spożycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu  
12.1.4.3.3 Instalacja wodociągowa wody zimnej 
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Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem 
wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za 
pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
12.1.4.3.4 Instalacja wodociągowa wody ciepłej 
Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do 
przygotowania ciepłej wody. 
12.1.4.3.5 Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
12.1.4.3.6 Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
12.1.4.3.7 Ciśnienie próbne, ppróbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
12.1.4.3.8 Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 
20 °C. 
12.1.4.3.9 Temperatura robocza, trob (lub toper) 
Obliczeniowa ( projektowa ) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
12.1.4.3.10 Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - 
średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
12.1.4.3.11 Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki 
rury wyrażonej w milimetrach. 
12.1.4.3.12 Inne definicje 
Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN ISO 6708:1998. 
12.1.4.4 Instalacja kanalizacyjna 
12.1.4.4.1 Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
12.1.4.4.2 Przepompownia ścieków 
Przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą 
kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. 
Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, 
oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 
12.1.4.4.3 Kanalizacja ciśnieniowa 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Ścieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej włazowej, z 
której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej 
lub oczyszczalni ścieków. 
12.1.4.4.4 Kanalizacja podciśnieniowa 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek podciśnienia wytworzonego przez 
układ próżniowy. Kanalizacja podciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub 
zabudowie. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej, z której poprzez zawór opróżniający, przewodami podciśnieniowymi, odprowadzane są do 
stacji podciśnieniowej. Przewody podciśnieniowe mogą być wyposażone w rury kontrolne. Rury kontrolne są 
wyprowadzone do powierzchni terenu i zakończone korkiem w skrzynce ulicznej. 
12.1.4.4.5 Powierzchnia zwilżona 
Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności 
12.1.4.4.6 Inne definicje 
Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 
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12.2 Materiały 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

e) wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych (o ile są ważne) lub krajowej oceny technicznej oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

f) wyroby budowlane dla których dokonano oceny i weryfikacji stałości użytkowych zgodnie z normą 
wyrobu (niemającej statusu normy wycofanej) i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją 
na znak bezpieczeństwa, 

g) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie  
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, wyroby budowlane 
oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi (Wśród wyrobów 
budowlanych stosowanych w instalacjach wodociągowych, obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa podlegają tylko małe pompy obiegowe o mocy silnika nie większej niż 2,5 kW;  
pozostałe wyroby mogą podlegać certyfikacji dobrowolnej) 

h) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej  sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
oświadczenia oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
12.2.1 Instalacja wodociągowa 
12.2.1.1 Przewody 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (polipropylen) klasy PP – PN 10 dla 
wody zimnej oraz PP – PN 20 dla wody ciepłej i cyrkulacji i łączone poprzez zgrzewanie. Instalacje w 
warstwach podłogowych z polietylenu sieciowanego klasy PE-Xc na złączki zaciskowe. 
Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych podwójnie ocynkowanych klasy OC2 
łączonych na gwint.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
12.2.1.2 Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyższonym 
standardzie. 
12.2.1.3 Izolacja przeciwroszeniowa 
Izolacja przeciwroszeniowa powinna być wykonana z pianki polietylenowej o grubości 9÷12 mm 
12.2.1.4 Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 
20-25 mm. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną (o ile jest ważna) lub krajową ocenę techniczną o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Instalacje z polipropylenu  montować zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
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12.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC. Wpusty podłogowe zgodnie z przepisami we 
wszystkich pomieszczeniach sanitarno – higienicznych z polipropylenu lub żeliwa. Materiały stosowane 
powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających trwałości instalacji kanalizacyjnej. 
Do sieci instalacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej stosuje się ze względu na zastosowane 
wyroby, rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu - PVC-U wg PN-EN 1401, 
12.2.2.1 Wymiary rur i kształtek 
Wymiary nominalne DN, określone są jako DN/ID lub DN/OD, co w przybliżeniu równe jest wymiarowi 
produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszącemu się do średnicy wewnętrznej (DN/ID) lub zewnętrznej 
(DN/OD). 
Rury i kształtki z PVC-U klasyfikuje się wg DN/OD.Wymiary rur i kształtek kanalizacyjnych do kanalizacji 
grawitacyjnej podano w tablicach l i 2, natomiast dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych podano w 
tablicy 3. Wielkość odchyłki jest zależna od rodzaju stosowanego materiału i średnicy. 
Tablica 1.  Zalecane wymiary nominalne DN/ID 
150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 
2500, 2800, 3000, 3500, 4000 

Tablica 2. Zalecane wymiary nominalne DN/OD 
160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 
Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych 

Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne odchyłki w mm 
DN ≤ 250 ± 5 
250 < DN ≤ 600 ± 0,02 DN 
DN > 600 ± 15 

Zalecane wymiary rur i kształtek kanalizacyjnych dla kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej podano  w   
tablicach   4   i   5,   natomiast   dopuszczalne   odchyłki   wymiarów nominalnych, podano w tablicy 6. 
Wielkość odchyłki jest zależna, od rodzaju stosowanego materiału i średnicy. 
Wymiary  nominalne   oznaczone jako  DN/OD,   powinny  mieć  określoną  średnicę zewnętrzną i grubość 
ścianki. Odchyłki w oparciu o średnicę wewnętrzną, nie powinny być większe niż podano w tablicy 6. 
Tablica 4. Zalecane wymiary nominalne DN/ID 
60,80, 100, 125, 150,200 
Tablica 5. Zalecane wymiary nominalne DN/OD 
63, 75, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200 
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych 
Wymiar nominalny DN/ID Dopuszczalne odchyłki w mm 
DN ≤ 100 - 0,05 DN 
100 < DN ≤ 200 -5 

12.2.3 Instalacja kanalizacji odwodnieniowej 
Na poziomie galerii i przed budynkiem zastosowano szybkie i niezawodne odprowadzanie wody 
powierzchniowej w powierzchni stropów w postaci korytek odwadniających o szczególnie niewielkich 
wysokościach zabudowy oraz dyskretnej, nie rzucającej się w oczy formie, zintegrowanej z otaczającą 
nawierzchnią. 
12.2.3.1 Korytka odwadniające 
Zastosowano lekkie korytka, wykonane z tworzywa sztucznego, których wysokość wynosi mniej niż 50mm. 
Nie ulegają one korozji. W warunkach placu budowy można je bez problemu podawać obróbce i 
dopasowywać do określonych wymogów. Korytka są odporne na działanie wielu chemikaliów, są trudno 
zapalne oraz samo gasnące. 
Korytka wykonane są z betonu wzmocnionego włóknem szklanym, stali lub stali nierdzewnej, w różnych 
klasach obciążenia. Górne krawędzie oraz powierzchnie na których układany jest ruszt, mają ramy  ochronne 
ze stali odpornej na korozję. Ruszty korytek wykonane są z żeliwa, stali ocynkowanej lub ze stali 
nierdzewnej. 
Korytka z betonu wzmocnionego włóknem szklanym wyposażone są w zatrzaskowe mocowania tzw. side-
lock oraz szczelinę połączeniową. Można je uszczelnić przy użyciu materiału do wypełniania szczelin. 
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Korytka ze stali bądź ze stali nierdzewnej charakteryzują się niezwykle niską wysokością zabudowy, 
rozpoczynającą się od 40mm. 
12.2.3.1.1 Pokrywy ze szczeliną wylotową: 
Wzdłuż fasady budynku stosowane są korytka odwadniające z pokrywami ze szczeliną wlotową usytuowaną 
asymetrycznie, które posiadają przede wszystkim zalety estetyczne a dodatkowo gwarantują niezawodne 
odprowadzenie wody deszczowej. Szczelina jest widoczna jedynie jako wąska linia i integruje się w sposób 
nie rzucający się w oczy z nawierzchnią. Szczelina wlotowa może rozdzielić różne rodzaje nawierzchni.  
Studzienka ze zdejmowaną w prosty sposób nasadą rewizyjną umożliwia oczyszczanie systemu.  
12.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
12.4 Transport i składowanie 
12.4.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
12.4.2 Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
12.4.3 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. 
12.4.4 Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
12.5 Wykonywanie robót 
Instalacja wodociągowa powinna, zgodnie z art. 5 ust.1 prawo budowlane, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z  projektem  oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego  wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z art.7 
ust.2 ustawy Prawo budowlane,  z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów 
w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów 
techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów   budowlanych. 
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12.5.1 Montaż instalacji wodociągowej 
12.5.1.1 Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie 
II „ Warunków technicznych wykonania i odbioru robót ..” 
Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót.....”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zainstalowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń  (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przycinanie rur,  
− założenie tulei ochronnych, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonać 
za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla 
rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.  
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez  punkty 
czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody 
jest możliwe  przez  przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych 
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej 
(izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego). 
Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli  podłoga tworzy szczelną płytę nad 
przewodem. 
Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku 
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków: 

a) temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0°C, 
przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi w kanałach 
odkrywanych na całej  długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad 
przewodem. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (uchwytach) i ruchomych (uchwytach, na wspornikach, zawieszkach itp.) usytuowanych w odstępach 
nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy 
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być   zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. 
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Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co 
najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. tekturą falistą) 
w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 
zakrywający, 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły 
rozrywające połączenia. 

Zakrycie  bruzdy  powinno  nastąpić po  dokonaniu  odbioru  częściowego  instalacji 
wodociągowej. 
Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości 
większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza 
należy stosować izolację cieplną. 
Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła 
ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej+ 30 °C 
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary 
wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 

dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 
dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm - 5 cm, 
dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm - 7 cm, 
dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm na 
kondygnację. 
Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich  przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
Przewody poziome  instalacji  wody zimnej  należy prowadzić poniżej  przewodów instalacji wody ciepłej, 
instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych  powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0, l m. 
12.5.2 Podpory 
12.5.2.1 Podpory stałe i przesuwne 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy  i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników  i wieszaków) powinno być 
zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 
projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego  układu  kompensacji  wydłużeń  
cieplnych  przewodów  i   nie  wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.  
12.5.2.2 Prowadzenie przewodów bez podpór 
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża 
podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu"). 
Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. 
poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej.  
W instalacji  wodociągowej wody  ciepłej  celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była 
linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany.  
Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 
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12.5.3 Tuleje ochronne 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a  
przewodu  pionowego przez  strop), należy stosować  przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
− co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
− co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l cm poniżej tynku na stropie. 
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną  powinna być wypełniona materiałem trwale  
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę,  umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu 
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 
znajdującym się w projekcie technicznym. 
12.5.4 Montaż armatury 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. 
Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania lub lokalu 
użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 
Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową do 
takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także pralki automatyczne, 
zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach 
umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich 
(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktów czerpania), należy zainstalować 
odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować,  żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru wody 
napływała ona „pod grzybek". 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów 
przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od  strony pionu),  dla umożliwienia opróżniania 
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach 
łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do 
kanalizacji. 
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej na 
ścianie powinna być zgodna z poniższymi tablicami 
 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

Nazwa przyboru 
Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej nad 
podłogą 

Wysokość górnej 
krawędzi przedniej 
ścianki przyboru nad 
podłogą 

Wysokość ustawienia: 

- m m m 
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zlew 0,75  - 0,95 0,50 - 0,60 armatury czerpalnej nad 
górną krawędzią 
przedniej ścianki 
przyboru 0,25 - 0,35 

zlewozmywak do pracy 
stojącej 1,10 - 1,25 0,85 - 0,90 

zlewozmywak do pracy 
siedzącej 1,00 - 1,10 0,75 

umywalka 1,00 - 1,15 0,75 - 0,80 
 
 
 
Wysokość ustawienia armatury ściennej 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 
- m 

natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00 -  1,50 

 główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od 
sitka główki 2 10 - 2 20

 
 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc 
od sitka główki 1,80 - 2,00 

Basen do mycia nóg 
 

armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg   0,10 -
0,15 

poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80 - 0,90 

Ciśnieniowy zawór osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 

12.5.5 Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz) 
Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody (wodomierza) powinno być suche, 
o temperaturze wewnętrznej przynajmniej + 4 °C, oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej wysokości 1,80 
m i wyposażone we wpust podłogowy. Jeżeli wodomierz służy do rozliczeń z dostawcą wody, miejsce to 
powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 
Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta. 
Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody 
w przewodzie. 
Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta wodomierza nie 
stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu przed - i 3 średnicom przewodu 
za wodomierzem. 
Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń (metrologicznej) B-H 
i A-V, to zaleca się jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczą odczytową w położeniu 
poziomym (odczyt wskazań wodomierza z góry). 
Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą przed i za 
wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy wodomierzem i tą armaturą. 
Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, w zestawach wodomierzy mieszkaniowych 
armatury odcinającej za wodomierzem można nie stosować. 
Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudniać bezpośredniego odczytu wskazań wodomierza 
ani możliwości jego wymiany. 
12.5.6 Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 
Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z  wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi wymaganiami 

zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 
a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody, 
b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o 

temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np.  nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy nastawy 
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termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy 
parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych 
zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 
12.5.7 Izolacja cieplna 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 
Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w których nie 
ma cyrkulacji. 
Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w 
projekcie technicznym tej instalacji. 
Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed 
zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo jeżeli jest to niewystarczające, zabezpieczone 
elektrycznym kablem grzejnym. 
Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z 
projektu technicznego tej instalacji. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych  prób szczelności, wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokółem odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. 
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być  w stanie suchym, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość 
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja 
cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzeniane się ognia. 
12.5.8 Oznaczanie 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania 
podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji  obsługi instalacji wodociągowej. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na  ścianach  w  pomieszczeniach  technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 
piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 

b) w  zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - lokalach użytkowych a także 
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku;  oznaczenia powinny być 
wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą 
tych elementów instalacji. 

12.5.9 Montaż instalacji kanalizacyjnej 
12.5.9.1 Montaż przewodów kanalizacyjnych 
Połączenia kielichowe rur żeliwnych bezciśnieniowych, kamionkowych zwykłych należy uszczelniać przy 
użyciu sznura czarnego i białego, dokładnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa. 
Ołów, folię lub wełnę z metali miękkich należy używać przy uszczelnianiu połączeń kielichowych rur 
żeliwnych bezciśnieniowych w następujących przypadkach: 

- w rurociągach poziomych podwieszonych pod stropem lub na ścianach, 
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- w rurociągach hal fabrycznych narażonych na drgania, 
- w rurociągach narażonych na działanie par kwasów, 
- w innych uzasadnionych przypadkach. 

Połączenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych należy uszczelniać sznurem czarnym i białym, 
dokładnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na działanie agresywnych ścieków. Połączenia 
kielichowe rur z PVC typu P należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. 
Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 – 200, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, 
tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. 
Połączenia kielichowe rur żeliwnych ciśnieniowych w wewnętrznych pionach deszczowych należy uszczelniać 
sznurem czarnym i białym, dokładnie ubitym oraz ołowiem lub folią albo wełną z miękkich metali. 
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

a) 100 mm — od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 
kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 

b) 150 mm — od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, 
przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach 
razem połączonych. 

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny 
wynosić: 

a) 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, 
wpustu podłogowego, 

b) 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, 
wpustów podłogowych, 

c) 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu 
wynoszą: 
 a) dla przewodu średnicy  100 mm — 2,5%, 
 b) jw., lecz   150 mm — 1,5%, 
  c) jw., lecz   200 mm — 1,0%. 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą 
wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście 
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niż 45°.Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. 
Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród 
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów 
powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej 
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla 
przewodów z PVC dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

-  dla rur z PVC średnicy  od  50  do 110 mm -  1,0 m, 
   - dla  rur  z  PVC średnicy powyżej 110 mm -  1,25 m, 

  - dla rur z pozostałych materiałów   -  2,0 m. 
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych 
powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu 
kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. Kompensację wydłużeń 
termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewniać przez zastosowanie kompensatorów. 
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15 - 20 cm; dno 
wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego 
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materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody można 
układać bez podsypki piaskowej. 
W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza się, w 
wyjątkowych przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na odpowiednich 
wspornikach, w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. 
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące  warunki umożliwiające ich oczyszczenie: 

a) pionowe  przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia 
przewodów; czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach,  
w których występuje zagrożenie zatkania przewodów, 

b) czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające 
dostęp osobom niepowołanym, 

c) przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym 
maksymalne  odległości między oczyszczakami powinny wynosić: 

 
Średnica  

Odległości między czyszczakami   /m/ 
- przewody na ścieki -

przewodu 
/mm/ 

sanitarne przemysłowe 

100 -150  
 200 

15 
25 

20 
30 

 
Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania 
odpowiedniego szczelnego zamknięcia,  
d)  piony deszczowe wewnętrzne należy wyposażyć  w skrzynki  rewizyjne  średnicy 150 mm ze szczelnie  

zamykanymi pokrywami czyszczakowymi. 
Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i drzwi  
prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż  4m od tych przewodów. Rury 
wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych. 
Górna   część  rury  wentylacyjnej  poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć 
powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: 

a) dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm  - do 100 mm,  
b) dla pionu średnicy 100 mm         - do 150 mm. 

Dla przewodów średnicy większej niż 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.  
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość  - 0,5-1,0 m. 
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech przewodów 
spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego 
wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może być mniejsze od � sumy po 
wierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych.  
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów 
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 
Zamknięcie przeciwzalewowe należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych oraz zakładać w sposób nie 
tamujący odpływu ścieków z wyżej położonych urządzeń. 
12.5.9.2 Montaż przyborów i urządzeń 
Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary i zlewy należy 
mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. 
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną  równą 500 N,   przyłożoną   w   
środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób 
widoczny. 
Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich 
użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie 
ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów 
mocowanych do ściany. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia 
wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z 
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syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 

- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,   
wpustach itp.       - 75 mm, 

- przy wpustach podłogowych     - 50 mm, 
- przy przewodach spustowych deszczowych   - 100 mm, 
- odwadniających balkony/tarasy     - 50 mm. 

Zlewy należy umieszczać na wysokość 0,50-0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu. 
Zlewozmywaki,  jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości  0,80 - 0,90 m,  gdy są 
przeznaczone do pracy stojącej oraz na wysokości 0,60 m, gdy są przeznaczone do pracy siedzącej, na 
zapleczu zakładów zbiorowego żywienia. 
Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego żywienia należy wyposażyć w tłuszczowniki indywidualne, 
zaopatrzone w urządzenia do łatwego czyszczenia. 
Umywalki należy umieszczać na wysokość 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek 
indywidualnych, odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m.  
Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami lub błotem powinny mieć osadniki lub 
studzienki osadowe. Urządzenia odwadniające tereny przeznaczone do obsługi i mycia pojazdów 
mechanicznych należy zaopatrzyć w specjalne osadniki - separatory na błoto, oleje i benzynę. 
12.6 Kontrola jakości robót 
12.6.1 Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w cz. „Wymagania ogólne” 
12.6.2 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
12.6.2.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
12.6.2.1.1 Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 

12.6.2.1.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 

powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

- Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
roboczego. 

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i 
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

12.6.2.1.3 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 

mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
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- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 

- Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji 
za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w 
tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 7. 

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) a pogoda nie powinna być słoneczna. 

- Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

- Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

12.6.2.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy 
poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 600C. 
12.6.2.3 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego 
zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy 
ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
12.6.2.4 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, 
armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały 
12.6.2.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
12.6.2.6 Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej 
Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym sprawdzeniu, 
czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda 
ciepła o temperaturze w granicach od 55 0C do 60 °C. 
Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
12.6.2.7 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego 
pomieszczenia. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
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12.6.2.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 
zwrotnych 

Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnętrzna wodociągowa) 
dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji 
wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej 
przed przepływami zwrotnymi. 
Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji wodociągowej z 
inną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-B-O1706. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
12.6.2.9 Badania armatury przy odbiorze instalacji 
12.6.2.9.1 Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
12.6.2.9.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
12.6.2.9.3 Badania armatury automatycznej regulacji 
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie 
cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu 
próbnego, 
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
12.6.2.9.4 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia ciśnienia, 
naczynie wzbiorcze itp. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - 
ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 
12.6.3 Zakres badań instalacji kanalizacyjnych prowadzonych w czasie budowy 
12.6.3.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
12.6.3.1.1 Warunki wykonania badania szczelności 
- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
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- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

12.6.3.1.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 

powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 
wszystkie podejścia powinny być całkowicie zaślepione. 

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja 
jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

12.6.3.2 Przebieg badania szczelności wodą 
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i utrzymaniu jej przez 24h należy dokonać starannego przeglądu 

instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub 
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności 

- Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

12.6.3.3 Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób 
widoczny i trwały 
12.6.3.4 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji kanalizacyjnej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji kanalizacyjnej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację kanalizacyjną nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego 
pomieszczenia. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,  
12.6.3.5 Badania pomp tłocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem ( dokumentacją), 
b) szczelności połączenia pompy, 
c) poprawności montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
12.6.3.6 Badania armatury przy odbiorze instalacji 
12.6.3.6.1 Badania armatury odcinającej, zwrotnej, wpustów, rewizji 
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
12.6.4 Zakres badań instalacji co i ct prowadzonych w czasie budowy 
12.6.4.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
12.6.4.1.1 Warunki wykonania badania szczelności 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności 
należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 
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Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być 
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
12.6.4.1.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 
być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe 
całkowicie zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili 
skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 
stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie potrzebę zastosowania 
odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 
instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji (Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – tab. 12) 
Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania 
ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem 
obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 
b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami 
miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 
12.6.4.1.3 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) 
o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – 
zeszyt 6. 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
12.6.5 Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju. 
Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji nie powinno przekraczać 3 bar. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) 
o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
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Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór 
bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie 
więcej niż 10 %. 
Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchnięcia przez 
sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z 
tworzywa sztucznego). 
W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie lub z 
użyciem roztworu pieniącego. 
Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co 
najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury 
nie powinna przekraczać 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia 
oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
12.6.5.1 Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu wzbiorczym jest 
zgodne z dokumentacją, 
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we 
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z 
wartościami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
12.6.6 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego 
zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy 
ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
12.7 Obmiar robót 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji wodociągowej. 
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w 
tym np.: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć  długość armatury łączonej na gwint i łączników, 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w „Cz I Wymagania ogólne”. 
12.7.1 Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji wodociągowej 
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy 
potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji wodociągowej. 

12.7.2 Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji 
wodociągowej. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 
1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną 

instalacją oraz dojazdu do niego, 
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2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i nominalnymi parametrami 
pracy instalacji, 

3) projekt powykonawczy instalacji wodociągowej, którego realizację potwierdzili kierownik robót 
instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym 
naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji 

4) rozwiązanie instalacji wodociągowej spełniające wymagania przeciwpożarowe zawarte stosownych 
przepisach,  

5) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT, 
6) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego 

stosowania w instalacji wodociągowej, są zgodne z dokumentacją projektową oraz przepisami i 
obowiązującymi normami, 

7) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

8) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora, 
9) obmiar robót powykonawczy. 
10) Obmiar  ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjętymi zasadami w tym np.: 
- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi 
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników 
- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 
12.7.3 Jednostką obmiaru jest: 

− mb: montaż instalacji rurowych na podstawie pomiaru i Dokumentacji Technicznej 
− szt.: montaż urządzeń i armatury m.in. rozdzielacza ciśnień, magnetoodmulaczy, armatury 

odcinającej, regulacyjnej, zwrotnej, spustowej, osadników (filtrów), odpowietrzników, manometrów, 
termometrów, próby i uruchomienie kotłowni, czerpni ściennej, podstawy dachowej, wyrzutni 
dachowej i aparatu grzewczo wentylacyjnego, przejść pożarowych na podstawie pomiaru po 
montażu i Dokumentacji Technicznej 

− kpl.: elementy instalacji (dostawa i montaż) - na podstawie pomiaru po montażu i Dokumentacji 
Technicznej 

− m2 : montaż przewodów i kształtek wentylacyjnych, roboty antykorozyjne, izolacja termiczna - na 
podstawie pomiaru po montażu i Dokumentacji Technicznej 

− złącze: spawanie 
12.8 Odbiory robót 
12.8.1 Odbiór robót wodociągowych 
12.8.1.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających  wykonanie instalacji wodociągowej 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 
innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego 
instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 
zewnętrznej tej instalacji  - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

d) wykonanie  studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, 
osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót 
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy 
jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
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12.8.1.2 Odbiór techniczny - częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 
wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 
ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 
przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w 
przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione   w fazie 
odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie      z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 
budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót,  zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania 
elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy 
załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
12.8.1.3 Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z  naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) obmiary powykonawcze, 
d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych  
e) protokóły odbiorów technicznych - częściowych  
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych  
g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty 

urządzeń ciśnieniowych, 
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
i) instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, sprawdzić protokóły odbiorów technicznych 

- częściowych, 
d) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
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Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. 
12.8.2 Odbiór robót kanalizacyjnych 
12.8.2.1 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 
- lokalizacja przyborów sanitarnych 
- elementy kompensacji 

12.8.2.2 Odbiór częściowy 
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, które w wyniku postępu 

robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, sprawdzenie jest niemożliwe 
lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 
dokonany zapis w dziennik budowy 

12.8.2.3 Odbiór końcowy 
a) przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych     i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz 
warunkami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

b) przy  odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów 
częściowych i prób szczelności 

c) w szczególności należy skontrolować 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodów 
- odległość przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania odpowietrzenia 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- prawidłowość ustawiania wydłużek armatury 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 

12.9 Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w „Wymagania ogólne” ppkt.9  
12.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
− Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 
− Prace pomiarowe i przygotowawcze 
− Oznakowanie robót 
− Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 
− Wykonanie prób szczelności, i płukanie 
− Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
− Montaż armatury i urządzeń wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi,a w 

szczególności: 
a) montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej 
b) montaż zawiesi i uchwytów 
c) wykonanie izolacji termicznych 
d) wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-

poż) 
e) wykonanie podejść dopływowych i odpływowych dla armatury,  wężyków podłączeniowych 
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Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
12.9.2 Przepisy związane 

PN-EN 1057+A1:2010  Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

PN-EN 1254-1:2004  Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 1: Łączniki do rur miedzianych 
z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego 

PN-EN1254-2:2004  Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 2: Łączniki do rur miedzianych 
z końcówkami zaciskowymi 

PN-EN1254-3:2004  Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 3: Łączniki do rur z tworzyw 
sztucznych z końcówkami zaciskowymi 

PN-EN1254-4:2004  Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: Łączniki z końcówkami 
innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych 

PN-EN1254-5:2004  Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 5: Łączniki do rur miedzianych 
z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 

PN-EN1333:2008  Kołnierze i ich połączenia -- Elementy rurociągów -- Definicja i dobór PN 
PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 2: Rury 

PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Część 3: Kształt 

PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany polichlorekwinylu (PVC-U) -- Część 5: Przydatność systemu do 
stosowania 

PN-EN10226-1:2006  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie - Część 1: Gwinty 
stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne - Wymiary, tolerancje i 
oznaczenie 

PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie - Część 1: 
Wymiary, tolerancje i oznaczenie 

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny 

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 2: Wymagania 
dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02151-3:2015-10  Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania 
dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów 
budowlanych 

PN-EN ISO 6708:1998  Elementy rurociągów -- Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
PN-EN 752:2017-06  wersja angielska Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym 
PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu 
(PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-B-02151-2:2018-01  Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: 
Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-EN 124-1:2015-07  wersja angielska. Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego - Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, 
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności 

PN-EN 124-2:2015-07  wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego - Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane z żeliwa 
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PN-EN 124-3:2015-07  wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego - Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane ze stali i stopów aluminium 

PN-EN 124-4:2015-07  wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego - Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą 

PN-EN 124-5:2015-07  wersja angielska. Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego - Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane z materiałów kompozytowych 

PN-EN 124-6:2015-07  wersja angielska. Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek 
włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) 

PN-EN 476:2012  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 752:2017-06  wersja angielska. Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne - Zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym 

PN-EN 877:2004  Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania 
wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości 

PN-EN 877:2004/A1:2007  Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 
odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie 
jakości  

PN-EN 16932-1:2018-05 wersja angielska. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Część 1: 
Wymagania podstawowe 

PN-EN 16932-3:2018-05 wersja angielska. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Część 3: 
Systemy podciśnieniowe 

PN-EN 16932-2:2018-05 wersja angielska. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Część 2: 
systemy ciśnieniowe 

PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu 
(PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN ISO 1452-1:2010Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Część 2: Rury 

PN-EN 1610:2015-10 wersja angielska. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1610:2015-10  wersja angielska.  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1852-1:2018-02 wersja angielska. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - 
Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu 

PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i 
żelbetowe  

PN-EN 1916:2005/AC:2007  Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego  włóknem 
stalowym i żelbetowe 

PN-EN 12889:2003  Bez wykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  
PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 877:2004  Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania 

wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości 
PN-EN 877:2004/A1:2007 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie 
jakości 
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13 45331000-6 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH 
13.1 Przedmiot i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej części są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących instalacje 
wentylacyjne. 
13.1.1 Zakres robót 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji 
w budynkach, częściowo zaś, po uprzednim wykonaniu demontażu istniejącej instalacji. 
Niniejsze warunki związane są z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

a) montaż przewodów wentylacyjnych, 
b) montaż pozostałych urządzeń wentylacyjnych, 
c) montaż elementów nawiewnych i wywiewnych (nawiewników i wywiewników,) 
d) badania instalacji,  
e) wykonanie izolacji termicznej 
f) kontrola działania instalacji. 

13.1.2 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 ,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych „ COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001 i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
13.1.3 Definicje 
W warunkach technicznych są stosowane określenia zgodne z PN-B-01411. Poniżej podano podstawowe 
określenia stosowane w warunkach technicznych. 
13.1.3.1 Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 
13.1.3.2 Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających 
powietrze w ruch 
13.1.3.3 Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia 
powietrza 
13.1.3.4 Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewni-ków, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
13.1.3.5 Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 
ogół z zastosowaniem przewodów 
13.1.3.6 Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 
charakteryzujących stan i jakość powietrza 
13.1.3.7 Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 
13.1.3.8 Chłodzenie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 
13.1.3.9 Nawilżanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci 
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13.1.3.10 Wentylator 
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
13.1.3.11 Filtracja powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 
13.1.3.12 Odzyskiwanie ciepła lub / i wilgoci 
Wykorzystanie ciepła lub / i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu 
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub / i wilgoć przez instalację wentylacyjną 
13.1.3.13 Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 
13.1.3.14 Wyrzutnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 
13.1.3.15 Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
13.1.3.16 Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
13.1.3.17 Chłodnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza 
13.1.3.18 Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub / i wilgoci 
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub / i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego 
do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie 
13.1.3.19 Nawilżacz powietrza 
Urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu 
13.1.3.20 Osuszacz powietrza 
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu 
13.1.3.21 Odkraplacz 
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z nawilżacza 
powietrza lub z powierzchni chłodnicy 
13.1.3.22 Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 
przepływa powietrze 
13.1.3.23 Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie 
lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
13.1.3.24 Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 
13.1.3.25 Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
13.1.3.26 Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
13.1.3.27 Okap 
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń 
powietrza 
13.1.3.28 Klapa pożarowa 
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), 
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej 
13.2 Materiały 
Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszelkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
13.2.1 Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 

a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
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b) blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 
c) blacha cynkowa; 
d) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi  i przeciwpożarowymi. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i 
tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 
1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
13.2.2 Izolacja termiczna 
Przewiduje się izolację termiczną i paroszczelną matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej: 

− wszystkich kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnątrz 
budynku – matami o grubości 80 mm oraz dodatkowo osłonić blachą stalową, 

− skrzyń przyłączeniowych, czerpnych – matami o grubości 80 mm 
− wszystkich kanałów nawiewnych prowadzonych wewnątrz budynku - matami o grubości 40 mm 
− wszystkich kanałów wywiewnych prowadzonych wewnątrz budynku, w instalacjach z odzyskiem 

ciepła - matami o grubości 40 mm 
13.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

13.4 Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót wykonywanych i właściwości przewożonych materiałów. 
13.4.1 Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku        i magazynowania 
przewodów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
13.4.2 Urządzenia wentylacyjne 
Transport urządzeń wentylacyjnych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i 
wielkości. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczenie i uszkodzenie urządzeń. Dopuszcza się transportowanie urządzeń luzem, ułożonych w 
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
13.4.3 Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
13.5 Wykonywanie robót 
13.5.1 Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 
wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 
izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 
obniżający odporności ogniowej tych przegród 
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Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne,  a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą  przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 
na korozję w miejscu zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości 
i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 
oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym 
punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów 
pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń 
powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 
13.5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń 
i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 
sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 
własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 
utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, 
najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 
trudnych do czyszczenia. 
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Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych 
średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach 
podanych w tablicy 1.  
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach 
podanych w tablicy 2. 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe 
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 
Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 
równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony.  
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w 
ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. 
Tablica 1.  Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 
Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 
mm mm 
d A B 
200 ≤ d ≥ 315 300 100 
315 < d ≤ 500 400 200 
> 500 500 400 
1) 600 500 
1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

 
Tablica 2. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 
Wymiar boku przewodu 
mm 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 
mm 

s 1) A B 
≤ 200 300 100 
200 < s ≤ 500 400 200 
> 500 500 400 
2) 600 500 
1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 
2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) klapy pożarowe (z jednej strony); 
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
f) filtry (z dwóch stron); 
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z 
wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 
dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość między otworami 
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rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z 
okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. 
13.5.3 Wentylatory 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował 
się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
wentylatora. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; 
- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
- ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w 

przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 
Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. 
Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe 
zabezpieczone siatką. 
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów 
wentylatora. 
13.5.4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne 
Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy długości L wynoszącej 100 
< L < 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi wylotowymi a siecią przewodów. 
Sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umożliwiać jak najbardziej 
równomierny w danych warunkach budowlanych dopływ powietrza do otworu ssawnego aparatu. 
Aparaty grzewczo-wentylacyjne zasysające powietrze zewnętrzne powinny być po stronie ssawnej 
wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu 
wentylatora. 
13.5.5 Wymienniki ciepła 
13.5.5.1 Nagrzewnice 
Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z 
nieprawidłowego transportu lub składowania. 
Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i 
odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich 
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający powinien być przyłączony 
od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposób przyłączenia przewodu 
zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny. 
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 
regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 
Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny 
być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrożeniowego. 
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i zabezpieczenie 
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien 
zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji. 
13.5.5.2 Urządzenia do odzyskiwania ciepła 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach 
umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację 
do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 
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13.5.6 Nawilżacze powietrza 
Nawilżacze powietrza wodne lub parowe powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia odcinające i 
regulacyjne. 
Nawilżacze powietrza wodne powinny być tak zamontowane i wyposażone, aby była możliwość ich 
przyłączenia do instalacji wodociągowej, w sposób spełniający wymagania PN-B-01706 i, jeśli jest to 
wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposób spełniający wymagania PN-B-01707. 
Nawilżacze powietrza powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przenikaniu kropel wody do 
innych części instalacji. W koniecznych przypadkach należy dokonać odwodnienia odcinka przewodu 
następnego po nawilżaczu. 
13.5.7 Filtry powietrza 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. Filtry mogą być: 

- mocowane w przegrodzie, 
- zamontowane w sieci przewodów. 

Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać 
równomierny napływ powietrza na filtr. 
Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je przed 
zabrudzeniem. 
13.5.8 Nawiewniki, wywiewniki, okapy 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
Przewód łączący sieć  przewodów z nawiewnikiem  lub  wywiewnikiem  należy prowadzić jak najkrótszą 
trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy: 

- zgniatać tych przewodów, 
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 

Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: 
długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika 
powinna wynosić: L ≥ 3D; 
przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego 
podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: 
s ≤ L/8. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej. 
Okapy wyciągowe dygestoriów w laboratorium powinny być wykonane z materiału niepalnego, o odporności 
na korozję i wytrzymałości mechanicznej odpowiadającej co najmniej stali odpornej na korozję o grubości 
minimalnej 1,0 mm oraz spełniać następujące wymagania: 

- zamontowanie  centralne  nad urządzeniami  a  krawędzie  ich  otworów wlotowych powinny 
wykraczać poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z każdej otwartej strony; 

- wyposażenie w łatwo dostępne filtry; 
- wykonanie z materiałów odpornych na działanie kwasów, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali 

nierdzewnej; 
- zamontowanie możliwie nisko nad urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP oraz minimalnej 

wysokości zamontowania filtra zgodnie z przepisami szczegółowymi; 
13.5.9 Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
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Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach. 
13.5.10 Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic 
nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie l wg 
klasyfikacji podanej w PN EN 1751. 
13.5.11 Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
zawierającym: kierunek przepływu powietrza oraz wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra). 
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki należy 
montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana,  strop) oddzielającej to 
pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien 
być zaizolowany akustycznie. 
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
13.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
13.7 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części  „Wymagania ogólne”. 
13.7.1 Jednostki obmiaru robót wentylacyjnych 

− m2 dla przewodów wentylacyjnych 
− sztuka dla przepustnic zaworów klap i kratek wentylacji 
− komplet dla central wentylacyjnych 

13.8 Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 
robót, 

- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji , 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

13.8.1 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
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obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 
przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w 

zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
W szczególności należy wykonać następujące badania: 

- ogólne  
- wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
- wymienników ciepła 
- filtrów powietrza 
- nawilżaczy powietrza 
- czerpni powietrza 
- przepustnic wielopłaszczyznowych 
- klap pożarowych 
- sieci przewodów 
- komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp. 
- nawiewników i wywiewników 
- elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

13.8.2 Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, 
wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i 
regulacji wstępnej instalacji. 
- Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
- Kontrola działania wymienników ciepła 
- Kontrola działania filtrów powietrza 
- Kontrola działania nawilżaczy powietrza 
- Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
- Kontrola działania klap pożarowych 
- Kontrola działania sieci przewodów 
- Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp. 
- Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
- Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
13.8.3 Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 
13.8.4 Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji 
W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna zawierać 
następujące ustalenia: 
a) Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod 
pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany; 

b) Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego 
nadzoru z opracowaniem protokołu z badań; 

c) Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku); 
d) Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn 

(np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 
e) Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi  
f) Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych; 
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g) Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie 
badań po naprawie instalacji). 

Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane 
(np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być 
przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich wymagań technicznych 
(specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są 
przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom. 
13.9 Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne” ppkt9.  
13.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 
− Prace pomiarowe i przygotowawcze 
− Oznakowanie robót 
− Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 
− Wykonanie prób, rozruchu i regulacji 
− Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych 

instalacji 
− Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 
− montaż kształtek, uszczelnienie połączeń międzykanałowych, ich połączenia przewidziane w 

Dokumentacji projektowej 
− montaż elementów przyłączeniowych (flex) oraz urządzeń końcowych (dysz, anemostatów i kratek ) 
− montaż zawiesi i uchwytów 
− wykonanie izolacji termicznych kanałów 
− wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-

poż) 
− montaż klimatyzatorów, orurowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, zaizolowanie, wykonanie 

płaszczy ochronnych, napełnienie czynnikiem chłodzącym przewidzianym w Dokumentacji, 
wykonanie automatyki i regulacji, próby i rozruchu 

− dla wentylatorów: montaż wentylatorów, króćców elastycznych, tłumików, przepustnic, redukcji, 
oznakowania, wykonanie automatyki i regulacji, próby i rozruchu 

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót  
13.9.2 Przepisy związane 

 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2007  wersja angielska. Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju kołowym -- Wymiary 
PN-EN 12792:2006  Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach  
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny 

PN-EN 1507:2007  Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym 
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

PN-EN 12220:2001  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym 
do wentylacji ogólnej 

PN-EN 1751:2014-03  wersja angielska. Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2008  wersja angielska. Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne 

PN-EN 12097:2007  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów 
składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

PN-EN 12599:2013-04  wersja angielska. Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 12236:2003  Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- 
Wymagania wytrzymałościowe 
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PN-EN 12101-2:2017-05 wersja angielska Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: 
Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła 

PN-EN 12101-8:2012/Ap1:2014-08P Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 8: Klapy 
odcinające w systemach wentylacji pożarowej 

PN-B-02877-4:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania 
dymu i ciepła -- Zasady projektowania 

PN-EN 1366-2:2015-08 wersja angielska Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 2: 
Przeciwpożarowe klapy odcinające 

PN-EN 15882-2:2015-06 wersja angielska Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej 
instalacji użytkowych -- Część 2: Klapy odcinające 

PN-B-10425:1989  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa, Wymagania ogólne, Warszawa 2004. 
 

14 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
14.1 Przedmiot i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót instalacji 
elektrycznych dla projektowanego obiektu. 
14.1.1 Zakres robót objętych 
Opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przepisami budowy urządzeń elektrycznych i obejmuje 
wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi elementami. 

 Zasilanie w energię elektryczną z sieci Zakładu Energetycznego; 
 Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

Instalacje elektryczne wewnętrzne, a w szczególności : 
 układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej, 
 instalację oświetlenia podstawowego,  
 instalację oświetlenia awaryjnego, 
 instalację gniazd wtyczkowych ogólnych,  
 instalacji gniazd wtyczkowych zasilania komputerów,  
 instalację uziemiającą, odgromową i połączeń wyrównawczych, 
 Instalacje elektryczne zewnętrzne 
 układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej dla zewnętrznych urządzeń oświetlenia oraz urządzeń 

technologicznych, 
 instalację oświetlenia zewnętrznego,  
 instalację gniazd wtyczkowych ogólnych,  
 instalacja zasilania urządzeń technologicznych, 
 instalację uziemiającą, odgromową i połączeń wyrównawczych, 

14.1.2 Definicje i pojęcia podstawowe 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie realizacji robót (budowy); 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
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stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem; 
Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione, aby 
wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być dostarczone; 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora; 
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę. 
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostały 
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę 
do przekazania instalacji do eksploatacji 
Instalacje wnętrzowe- instalacje elektryczne związane z obiektem budowlanym; 
Sieci - urządzenia elektryczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i przyłącza; 
Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu 
prowadzenia w nim przewodów elektrycznych; 
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. 
Skróty użyte w opracowaniu: 
ST - Specyfikacje Techniczne 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
ZN - Zakładowa Norma 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
NN - Niskie Napięcie 
PCW, PCV - Polichlorek winylu 
14.2 Materiały. 
14.2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych z 
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie później niż 3-tygodnie przed 
każdym zakupem materiałów Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwilą 
zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy 
terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
14.2.2 Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 
- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 
- znak jakości wyrobu Q 
- znak CE - gdy to wymagane 
- znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane 
- atest producenta lub aprobatę techniczną (o ile jest ważna) lub krajową ocenę techniczną wydaną przez 
uprawnione laboratorium 
14.2.3 Wymagania przy zamianie materiałów. 
Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen. Wykonawca 
robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, posiadające te same lub lepsze 
charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
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14.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, kiedy będą wykorzystane, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i potrzebne właściwości, a 
także, aby były dostępne dla kontroli Inspektora 
14.2.5 Konstrukcje wsporcze, korytka, uchwyty, orurowanie 
14.2.5.1 Wspornik pod korytka. 
Wspornik wykonany w formie kształtownika z blachy stalowej ocynkowanej, przystosowany do montażu 
bocznego lub górnego, przez przykręcenie do ściany, stropu lub konstrukcji stalowej bądź żelbetowej. 
14.2.5.2 Korytka kablowe 
Z blachy stalowej ocynkowane, perforowane wraz z niezbędnymi akcesoriami 
14.2.5.3 Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych. 
Uchwyty typu OM standardowy lub podobny z tworzywa sztucznego, niepalnego do przykręcania wraz z 
akcesoriami mocującymi do podłoża.  
14.2.6 Przewody instalacyjne 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych muszą 
być dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i 
częstotliwości 50 Hz. 
14.2.6.1 Przewody kabelkowe wielożyłowe. 
Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej. Napięcie 
robocze 750V. Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku. 
Żyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach: 

- przewód neutralny N - kolor niebieski 
- przewody fazowe LI, L2, L3 w kolorach czarnym i brązowym 
- przewód ochronny PE- kolor żółto-zielony 

Przewody wykonane zgodnie z normą PN-87/E-90056. 
Przewody z żyłą miedzianą jednodrutową lub wielodrutową. Napięcie robocze 750 V. 
Przewody wykonane zgodnie z normą PN-87/E-90056. 
14.2.6.2 Przewody instalacyjne izolowane jednożyłowe. 
Przewody z żyłą miedzianą jednodrutową lub wielodrutową. Napięcie robocze 750 V. 
Przewody wykonane zgodnie z normą PN-87/E-90056. 
14.2.7 Oprawy oświetleniowe 
Wymagania ogólne realizacji zgodnie z projektem, dotyczące źródeł światła: 
- oprawy świetlówkowe kompaktowe lub liniowe IP 40, IP 54, IP 65 (w tym przypadku dodatkowo 

pyłoszczelna i strugoodporna), zależnie od zastosowania I klasa ochronności wraz z lampą i osprzętem 
elektrycznym ( raster, moduł awaryjny ) i temperaturze barwowej 4200 – 4500 ˚ K, zgodnie z projektem 

- oprawy dekoracyjne i projektory metalohalogenkowe  
- Oprawy typu LED, wykonany z elastycznego PVC o wysokim współczynniku rozpraszania światła; diody o 

bardzo wysokiej luminancji i żywotności do 100 000 h 
- oprawy oświetleniowe awaryjne i ewakuacyjne - zgodnie z projektem 
14.2.8 Tablice rozdzielcze 
- tablice rozdzielcze należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dołączonymi do dokumentacji 

projektowej, 
- przy wszystkich złączach, rozdzielniach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony schemat ideowy 

połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek 
bezpiecznikowych. 

14.3 Sprzęt i narzędzia 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 
odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystępujący do wykonania 
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instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- rusztowania, 
- elektronarzędzia, 
- spawarka transformatorowa, 
- obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 
Wszystkie narzędzia pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych 
potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w PZJ. 
14.4 Transport 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości wykonywanych robót. Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami 
rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewożonych materiałów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu skrzyniowego, 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na 
środkach transportu. 
14.5 Wykonanie robót 
14.5.1 Wymagania ogólne 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych muszą 
być dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i 
częstotliwości 50 Hz. Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). Jako środek 
uzupełniającej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe. Parametry tych wyłączników (czas wyłączania i wielkość znamionowego prądu 
wyłączającego) określają rysunki dokumentacji projektowej. 
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych należy 
stosować wyłączniki nadmiarowe o: 
- prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników 
- wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć i charakterystyce czasowo prądowej: 
- typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych 
- typu C dla zabezpieczenia silników 
W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych: 
- stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody 
ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku 
- stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi 
ścian i stropów 
- przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby 
naruszania konstrukcji budynku 
- żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą być 
wykonane wyłącznie z miedzi 
- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania 
14.5.2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
14.5.2.1 Konstrukcje wsporcze, korytka, uchwyty, orurowanie 
14.5.2.1.1 Wspornik pod korytka. 
Wspornik wykonany w formie kształtownika z blachy stalowej ocynkowanej, przystosowany do montażu 
bocznego lub górnego, przez przykręcenie do ściany, stropu lub konstrukcji stalowej bądź żelbetowej. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

- Oznaczenie miejsca osadzenia wsporników  
- Wykonanie ślepych otworów w podłożu (ściany, stropy) lub konstrukcji 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

310

- Przygotowanie i skompletowanie elementów mocujących – śrub z kołkami rozporowymilub śrub z 
nakrętkami 

- Osadzenie wspornika na przygotowanym podłożu i przykręcenie 
Wymagania dodatkowe dotyczące robót 

- Stosować wyłącznie standardowe wsporniki pod korytka – wg dostawcy korytek 
- Wszystkie elementy muszą być ocynkowane 

14.5.2.1.2 Korytka kablowe 
Z blachy stalowej ocynkowane, perforowane wraz z niezbędnymi akcesoriami  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

- Wytrasowanie miejsc pod montaż konstrukcji wsporczych 
- Zamocowanie konstrukcji wsporczych do podłoża 
- Ułożenie elementów korytek na konstrukcjach wsporczych 
- Przykręcenie korytek 
- Zamocowanie łuków z gotowych elementów 
- Skręcenie elementów pomiędzy sobą przy użyciu złączek 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
- Korytka w ciągach poziomych mocować pewnie do wsporników złączkami rozłącznymi w 

odległościach nie większych niż 2 m 
- Przy zmianie kierunku tras korytek kąt załamania nie może być większy niż 45 stopni dla 

poprawnego ułożenia przewodów kabelkowych i prawidłowego ich formowania 
- Korytka układane w ciągach wielokrotnych nie mogą zajmować pasa szerszego niż 1m 
- Ciągi pionowe korytek muszą być mocowane do podłoża w odległościach nie większych niż 0,75m 
- Wszystkie ciągi korytek muszą być uziemione 
- Wszystkie elementy korytek muszą być ocynkowane 

14.5.2.1.3 Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych. 
Uchwyty typu OM standardowy lub podobny z tworzywa sztucznego, niepalnego do przykręcania wraz z 
akcesoriami mocującymi do podłoża.  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytów 
- Wykonanie otworów w podłożu 
- Osadzenie elementu mocującego 
- Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża 

14.5.2.2 Przewody i kable. 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych muszą 
być dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i 
częstotliwości 50 Hz. 
14.5.2.2.1 Przewody kabelkowe wielożyłowe. 
Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej. 
Napięcie robocze 750V. Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku. 
Żyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach: 

- - przewód neutralny N - kolor niebieski 
- - przewody fazowe LI, L2, L3 w kolorach czarnym i brązowym 
- - przewód ochronny PE- kolor żółto-zielony 

Przewody wykonane zgodnie z normą PN-87/E-90056. 
Przewody instalacyjne izolowane jednożyłowe. 

Przewody z żyłą miedzianą jednodrutową lub wielodrutową. Napięcie robocze 750 V. 
Przewody wykonane zgodnie z normą PN-87/E-90056. 
14.5.2.3 Układanie przewodów. 

Układanie przewodów kabelkowych i kabli w korytkach. 
Przewód kabelkowy na napięcie 750V i kable elektroenergetyczne 1 kV.  
Wielożyłowe o żyłach miedzianych, izolacji roboczej i powłoce ochronnej. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

- Rozwinięcie przewodu 
- Sprawdzenie ciągłości Żył i oporności izolacji 
- Odmierzenie i cięcie 
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- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 
- Ułożenie przewodów w korytkach i na drabinkach 
- Umocowanie bez śrubowe przewodu do korytka 
- Oznaczenie przewodów kabelkowych na obu końcach zgodnie z adresami umieszczonymi na 

liście adresowej 
- Zabezpieczenie przejścia przewodów kabelkowych przez stropy i ściany rurami osłonowymi 

lub odpowiednią obudową 
- Ułożenie przewodów w umożliwiający łatwość wymiany przewodów 

14.5.2.3.1 Układanie przewodów kabelkowych i kabli na uchwytach 
Przewód kabelkowy na napięcie 750 V i kable elektroenergetyczne 1 kV wielożyłowe o żyłach miedzianych, 
izolacji roboczej i powłoce ochronnej. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

- Rozwinięcie przewodu 
- Sprawdzenie ciągłości Żył i oporności izolacji 
- Odmierzenie i cięcie 
- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 
- Zamocowanie przewodu na uchwytach 
- Oznaczenie przewodów kabelkowych na obu końcach zgodnie z adresami umieszczonymi na 

liście adresowej 
- Zabezpieczenie przejścia przewodów kabelkowych przez stropy i ściany rurami osłonowymi 

lub odpowiednią obudową 
- Ułożenie przewodów w umożliwiający łatwość wymiany przewodów 

14.5.2.3.2 Układanie przewodów kabelkowych pod tynkiem. 
Przewód kabelkowy na napięcie 750 V 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

- Przygotowanie bruzd 
- Rozwinięcie przewodu kabelkowego 
- Sprawdzenie ciągłości Żył i oporności izolacji 
- Odmierzenie i cięcie 
- Zamocowanie przewodu do podłoża 
- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 

14.5.2.3.3 Przewody wciągane do rur. 
Przewód kabelkowy na napięcie 750 V i kable elektroenergetyczne 1 kV wielożyłowe o żyłach miedzianych, 
izolacji roboczej i powłoce ochronnej. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

- Rozwinięcie przewodu 
- Sprawdzenie ciągłości Żył i oporności izolacji 
- Odmierzenie i cięcie 
- Wciągnięcie przewodów 
- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 
- Oznaczenie przewodów kabelkowych na obu końcach zgodnie z adresami umieszczonymi na 

liście adresowej 
- Zabezpieczenie przejścia przewodów kabelkowych przez stropy i ściany rurami osłonowymi 

lub odpowiednią obudową 
- Ułożenie przewodów w umożliwiający łatwość wymiany przewodów 

14.5.2.3.4 Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny, podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach 
stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach: Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki: 

- wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika. 

- podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała 
instalacja, lecz samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 5.3.4. 

- podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. 
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Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 
o opraw oświetleniowych, do odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na 
drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach, np. 
kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 
14.5.2.3.5 Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, że 
dzielą się na dwa rodzaje: 

- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 

- przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników 
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do 
podłoża i nieulegającym żadnym przesunięciom. 
- przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. 
przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzane do 
odbiorników muszą być chronione. 
14.5.2.3.6 Wymagania dodatkowe dotyczące robót. 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub 
odpowiednio obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć Żyły przewodzące wykonane z miedzi, 
być oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej Żył zgodną z 
wymaganiami tj. 

- przewód neutralny N - kolor niebieski 
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brązowy 
- przewód ochronny PE- kolor Żółtozielony 

14.5.2.4 Montaż osprzętu i aparatury. 
14.5.2.4.1 Osprzęt podtynkowy. 
Puszka o śr. 60mm. 
Puszki końcowe - pod aparaty, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego , o średnicy 65 mm, 
przystosowane do montażu aparatów za pomocą wkrętów  
Puszka rozgałęźna. 
Puszki instalacyjne rozgałęźne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego , o 
średnicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montażu w ścianach betonowych. Puszki 4-wylotowe, z 
osłabieniami do wprowadzenia rurek, wyposażone w rozgałęźniki 4-torowe dla przewodów o przekroju do 
2,5. 
Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe. 
Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykręcania, 2-biegunowe ze stykiem 
ochronnym kołkowym, 16 A/230 V, IP-20 
Łączniki podtynkowe. 
Łączniki instalacyjne: łącznik l-bieg, łącznik l-bieg świecznikowy; w wykonaniu podtynkowym przystosowane 
do przykręcania, lO A/230 V, IP-20. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót. 

- Trasowanie 
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- Wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie. 
- Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach 
- Wprowadzenie przewodów w otwory puszki 
- Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej 
- Osadzenie puszki w gotowym podłożu 
- Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni 
- Odkrywanie puszek 
- Podłączenie i przedzwonienie przewodów 
- Zamknięcie puszek 
- Podłączenie łączników i gniazd wtykowych 
- Zamocowanie łączników i gniazd wtykowych w puszce 

14.5.2.4.1.1 Wymagania dodatkowe dotyczące montażu osprzętu podtynkowego. 
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem 
- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzanych rur lub przewodów 
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda 
- gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia  
- w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z 

uwzględnieniem przestrzeni ochronnych położenie wyłączników klawiszowych należy 
przyjmować we wszystkich pomieszczeniach jednakowe 

- gniazda wtyczkowe należy instalować w takim położeniu, aby bolec ochronny występował u 
góry, przewód fazowy dochodził do lewego bieguna a przewód neutralny do prawego 
bieguna 

- Łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego 
podłoża pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową lub według odmiennych 
dyspozycji pokazanych na rysunku. 

- Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatury należy sprawdzić poprawność ich 
funkcjonowania 

14.5.2.4.2 Osprzęt natynkowy. 
14.5.2.4.2.1 Puszki rozgałęźne bakelitowe natynkowe 
Puszki instalacyjne rozgałęźne natynkowe IP-44, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego, 4-
wylotowe 
Łącznik bakelitowy bryzgoszczelny 
Łącznik instalacyjny l-bieg w wykonaniu natynkowym, przykręcany, IP-44, 10 A/230 V 
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg. z uziemieniem 16A/2,5mm pojedyncze i podwójne 
Gniazdo instalacyjne w wykonaniu na tynkowym, przystosowane do przykręcania, 2-biegunowe ze stykiem 
ochronnym kołkowym, 16 A/230 V, IP-44 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

- Trasowanie 
- Rozmontowanie łączników lub przycisków. 
- Umocowanie do gotowego podłoża. 
- Podłączenie przewodów 
- Sprawdzenie działania. 

Wymagania dotyczące montażu osprzętu na tynkowego 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. Pozostałe zasady jak dla osprzętu podtynkowego. 
14.5.2.5 Montaż opraw oświetleniowych  
14.5.2.5.1 Konstrukcje wsporcze 
konstrukcje pod oprawy zamocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało 
wykonane przy robotach budowlanych 
konstrukcję należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą wbetonowanych kotew, 
kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego celu elementów. 
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Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw. 
- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów 
- Przygotowanie podłoża 
- Zamocowanie uchwytów 
- Rozpakowanie oprawy 
- Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 
- Otwarcie i zamknięcie oprawy 
- Obcięcie i obrobienie końców przewodów 
- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 
- Zamontowanie oprawy i podłączenie 
- Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 

Zasadnicze czynności przy montażu źródeł światła 
- Zdjęcie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. z oprawy 
- Wyjęcie źródła światła z opakowania 
- Sprawdzenie marki, zgodności oznaczeń i parametrów 
- Zamontowanie źródła światła w oprawie 
- Sprawdzenie świecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. 

14.5.2.5.2 Oprawy przykręcane sufitowe 
Oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu należy mocować przy użyciu kołków rozporowych. Oprawy winny 
być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć zakłócających zaprojektowany układ. 
Elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących do mocowania. 
Zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po podłączeniu 
będą niedostępne. Wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy. 
Przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż 
przewody robocze końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy, a niewykorzystanych, należy izolować i 
unieruchomić  
14.5.2.5.3 Oprawy mocowane na ścianie - ścienne. 
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 
14.5.2.5.4 Oprawy wstropowe. 
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 
14.5.2.5.5 Oprawy oświetlenia awaryjnego. 
Po zamontowaniu opraw należy sprawdzić poprawność połączeń w oprawie oraz działanie automatycznego 
przełączania. 
Pozostałe wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 
14.5.2.6 Montaż rozdzielnic 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

- Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu 
- Wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą 
- Skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń 
- Podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków 
- Podłączenie przewodu uziemiającego 
- Sprawdzenie i dokręcenie śrub 
- Malowanie poprawkowe 

14.5.2.6.1 Montaż rozdzielnic wnękowych. 
Wnęka pod rozdzielnicę winna być wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i odpadów. Mocowanie rozdzielnicy 
należy wykonać w sposób trwały i estetyczny zgodnie z instrukcją producenta obudowy. Elementy mocujące 
należy umieszczać we wszystkich otworach obudowy służących do mocowania. Zewnętrzne warstwy 
ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne 
Wejście przewodu do obudowy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej obudowy. Przewody nie 
powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody 
robocze. Długość żył przewodów wprowadzonych do obudowy powinna umożliwiać przyłączenie ich do 
dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do obudowy, a niewykorzystanych, należy 
izolować i unieruchomić. Przy wszystkich rozdzielnicach musi być umieszczony ich schemat ideowy połączeń 
z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych zabezpieczeń. Schematy winny być 
zabezpieczone przed kurzem i wilgocią przez laminowanie. 
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14.5.2.6.2 Montaż rozdzielnic naściennych. 
Podłoże lub fundament pod rozdzielnice winny być równe pozbawione odpadów i posiadać zamocowane 
kotwy -jeżeli tego wymaga obudowa. Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

- Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu 
- Wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą 
- Skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń 
- Podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków 
- Podłączenie przewodu uziemiającego 
- Sprawdzenie i dokręcenie śrub 
- Malowanie poprawkowe 

14.5.2.7 Instalacja odgromowa 
Wymagania ogólne dotyczące instalacji odgromowych 
Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów instalacji odgromowych w liniach prostych równoległych i 
prostopadłych do krawędzi obrysu budynków i innych obiektów. Zaleca się łączyć uziemienie urządzenia 
odgromowego z uziemieniem urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Odległość kabli 
układanych w ziemi od uziomu instalacji odgromowej nie powinna być mniejsza niż 1 mb. 
14.5.2.7.1 Montaż wsporników dachowych 

- Trasowanie 
- Wykonanie otworów do zamocowania 
- Zamocowanie wsporników dachowych i ściennych 
- Uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscu montażu wsporników 

14.5.2.7.2 Montaż zwodów poziomych 
- Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie drutu 
- Uregulowanie naciągu pręta pomiędzy wspornikami 
- Skręcenie pręta złączkami 

14.5.2.7.3 Montaż zwodów pionowych 
- Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytów do rur RL 
- Przygotowanie podłoża 
- Zamocowanie uchwytów 
- Odmierzenie i ucięcie rur 
- Wykonanie połączeń złączkami przelotowymi 
- Sprawdzenie drożności rurażu 
- Ułożenie rur na uchwytach 
- Zawieszenie drabiny na dachu 
- Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie drutu 
- Wciągnięcie przewodów odprowadzających 
- Skręcenie przewodów złączkami 
- Zamontowanie złącz kontrolnych 

14.6 Kontrola i badania jakości 
14.6.1 Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów 
- Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują: 
- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
- Sprawdzenie poprawności połączeń 
- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
- Pomiar rezystancji pętli zwarcia 
- Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
- Pomiar rezystancji uziemień korytek 
- Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 
- Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom oświetleniowym i 

siłowym wewnętrznym 
- Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową 
- Pomiar rezystancji żył kabla 
- Pomiar rezystancji izolacji kabla 
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14.6.1.1 Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
- Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w 

ustalony PZJ sposób 
- Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium 
- Wszystkie przyrządy pomiarowe Użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne Świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. 

14.6.1.2 Kontrola jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacją Projektową, Normami oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
14.6.1.3 Badania w czasie wykonywania robót. 
14.6.1.3.1 Rozdzielnice NN 
Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montażu, 
wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi 
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i 
układów 
- usunięciem zauważonych usterek 
- przeprowadzeniem regulacji aparatów 
14.6.1.3.2 Badania powinny obejmować następujące urządzenia 
- oszynowanie i przewody 
- wyłączniki i rozłączniki 
- przekładniki prądowe 
- odgromniki i ochronniki 
- układy automatyki 
- ochrona przed dotykiem pośrednim 
14.6.1.3.3 Instalacje wnętrzowe 
- pomiar rezystancji izolacji każdego obwodu 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
- pomiar pętli zwarciowych obwodów odbiorczych i linii zasilających 
- pomiary poprawności działania wyłączników różnicowo - prądowych 
- pomiar oporności uziemienia 
- z prób należy sporządzić protokół. 
14.7 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest długość kabli i przewodów liczona w mb oraz ilość punktów i opraw 
oświetleniowych. 
14.8 Odbiór robót. 
Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z wykonawstwem 

przez osobę uprawnioną do wykonania robót 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez 

uprawnionego kierownika robót 
- karty gwarancyjne, DTR 
- oświadczenie kierownika robót według ustalonego wzoru 
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

posiadaną wiedzą techniczną 
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Wykonawca winien dokonać próbnego załączania pod napięciem urządzeń i instalacji oraz przedłożyć 
protokoły z pomiarów. Badania i pomiary instalacji oświetleniowej, siłowej oraz linii kablowych do 1kV i im 
towarzyszących obejmują: 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
- sprawdzenie poprawności podłączenia 
- sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 
- pomiar rezystancji izolacji przewodów 
- pomiar rezystancji pętli zwarcia 
- pomiar rezystancji uziemień 
- pomiar natężenia oświetlenia 
- badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 
- badania obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych 
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów, które powinna wykonać uprawniona osoba 
14.9 Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w części „Wymagania ogólne” ppkt.9  
14.9.1 Rozliczenia obejmują następujące roboty instalacji elektrycznych: 
- Roboty tymczasowe i towarzyszące, 
- Roboty instalacyjne, 
Należy wykonać zakres robót zgodny z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, który jest podstawą 
do zawarcia umowy. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych i po zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
14.9.2 Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- Roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
- Przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
- Montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów wraz z ich uszczelnieniem, 
- Wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek kablowych, skrzynek, 

rozdzielnic skrzynkowych, tablic rozdzielczych, 
- Zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce 

wbudowania, 
- Wykonanie robót montażowych, 
- Wykonanie przyłączenia urządzeń, 
- Zarobienie i przyłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, wykonanie połączeń przewodów 

kabelkowych w puszkach, 
- Montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
- Wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań zgodnie z obowiązującymi normami 

między innymi: 
• pomiary natężenia oświetlenia, 
• pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego, 
• pomiary elektryczne obwodu, 
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
• pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej, 

- Koszty uruchomienia, regulacji oraz szkolenia obsługi aparatów i urządzeń, 
- Próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, sprawdzenie funkcjonalności 

układów wraz z wykonaniem niezbędnych protokołów pomiarów, odbiorów, 
- Prace porządkowe. 
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych w 
Dokumentacji projektowej. 
14.10 Przepisy związane 
PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  
PN-HD 60364-4-41:2017-09 wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
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PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-443:2016-03 wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed 
przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-HD 60364-5-54:2011 wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
prysznic 

PN-EN 62305-3:2011  wersja angielska Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia 

PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 12464-1:2012  Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 
PN-EN 1838:2013-11  wersja angielska Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 
PN-EN ISO 7010:2012  wersja angielska Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

-- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
PN-EN 61439-1:2011  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 12845:2015-10  wersja angielska Stałe urządzenia gaśnicze - Automatyczne urządzenia tryskaczowe 

-- Projektowanie, instalowanie i konserwacja 
PN-EN 50522:2011  wersja angielska Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego 

o napięciu wyższym od 1 kV 
PN-EN 61936-1:2011  wersja angielska Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 61000-2-2:2003  wersja angielska Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 2-2: 

Środowisko - Poziomy kompatybilności zaburzeń przewodzonych małej 
częstotliwości i sygnałów przesyłanych w publicznych sieciach zasilających niskiego 
napięcia 

PN-EN 61000-2-4:2003  wersja angielska Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 2-4: 
Środowisko - Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej 
częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych 

PN-EN 61000-2-12:2004 wersja angielska Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 2-12: 
Środowisko -- Poziomy kompatybilności dla zaburzeń przewodzonych niskiej 
częstotliwości i sygnałów sygnalizacji w publicznych sieciach zasilających średniego 
napięcia 

PN-EN 61000-3-2:2014-10 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- 
Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający 
odbiornika ≤ 16 A) 

PN-EN 61000-3-3:2013-10  wersja angielska Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: 
Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania 
światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez 
odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone 
bezwarunkowo 

PN-EN 61000-3-11:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Dopuszczalne poziomy -- 
Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych 
sieciach niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A 
podlegające przyłączeniu warunkowemu 
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PN-EN 61000-3-12:2012  wersja angielska Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-12: 
Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla 
odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A 
przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia 

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: 
Wymagania ogólne 

N-SEP-E-002.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.  

N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-EN 50131-1:2009  Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: 

Wymagania systemowe 
PN-EN 50174-1:2010  Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji 

i zapewnienie jakości 
PN-EN 50174-2:2010  Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: Planowanie i 

wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 
PN-EN 60445:2018-01 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń 
i końcówek przewodów a także samych przewodów  

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 13501-6:2014-04 wersja angielska Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków - Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 
kabli elektrycznych 

PN-EN 1366-11:2018-06 wersja angielska Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: 
Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów 
związanych 

PN-EN 62305-2:2012  wersja angielska Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
PN-EN IEC 62561-6:2018-04 wersja angielska Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 6: 

Wymagania stawiane licznikom udarów piorunowych (LSC) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 
- Ogólna  instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych z SF6 PTPiREE 1999 r 

15 45314000-1 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZĘTU TELETECHNICZNEGO 
15.1 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
instalacjami teletechnicznymi na zewnątrz i wewnątrz obiektu Ustalenia tu zawarte obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót: 
- zewnętrznych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji monitoringu, nagłośnienia 
i sterowania kołowrotków przy bramach wejściowych na stadion, wraz z przebudową kolidujących sieci 
teletechnicznych oraz robót związanych z budową systemu kontroli wejść, zasilania i sterowania kołowrotków 
i sprzedaży biletów; 
- wewnętrznych, w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, łączności telefonicznej, instalacji 
sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, systemu monitoringu CCTV, nagłośnienia i DSO wraz z systemem 
wspomagania słuchu, AV, BMS, SSP oraz systemu LED (ekrany). Obejmują prace związane z 
zaprojektowaniem, dostawą materiałów i urządzeń, wykonawstwem i wykończeniem robót instalacyjnych, 
wykonywanych na miejscu budowy. 
Ustalenia dotyczą prowadzenia robot, związanych z wykonaniem instalacji poszczególnych systemów, 
prowadzących do przekazania kompletnego, uruchomionego systemu i obejmują: 

− instalację urządzeń i osprzętu, 
− montaż tras kablowych, 
− ułożenie okablowania, 
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− konfigurację systemów, uruchomienie i przetestowanie, 
− oprogramowanie sterowników oraz stanowiska operatora, jeśli wymagane 

Obejmuje również zagadnienia związane z systemem sygnalizacji pożaru w zakresie robot: 
− Zasilania urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru, 
− Montażu, okablowania i podłączenia elementów sygnalizacji pożaru, 
− Montażu, podłączeń central sygnalizacji pożaru, 
− Oprogramowania i uruchomienia central sygnalizacji pożaru, 
− Testowania funkcjonowania systemu sygnalizacji pożaru, 
− Odbiór instalacji systemu sygnalizacji pożaru, 

Określenia podane w niniejszym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i definicjami 
podanymi w wymaganiach ogólnych.  
15.1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami, normami i poleceniami Inspektora. 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i a także wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. 
Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny   
być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów 
(typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości 
ponosi Wykonawca.  
15.2 Materiały 
15.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Instalowane elementy systemu muszą spełniać wymagania określone parametrami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami i zaleceniami wydanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Stosowane komponenty powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobaty 
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
świadectwa badań laboratoryjnych). 
15.2.2 Składowanie materiałów i urządzeń 
Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montażu urządzenia powinny być 
składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposób 
zapobiegający pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne 
należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien 
zwrócić szczególną uwagę na podany przez producenta termin użycia (instalacji) materiałów i urządzeń. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe 
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dostawa materiałów 
przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 
pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać 
bezpośrednio przed montażem.  
15.2.3 Zapewnienie jakości 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić wykonawca przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 
System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 
zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
15.3 Sprzęt 
15.3.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca instalacji powinien dysponować specjalistyczną aparaturą do wykonania pomiarów, wymaganych 
przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń. Aparatura i sprzęt: 

- powinny być sprawne technicznie,  
- powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem,  
- powinny być używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) określonych w 

instrukcjach obsługi,  
- powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 

Należy uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni być 
przeszkoleni. Przed rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi ww. urządzenia powinny być sprawdzone 
pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
15.4 Transport 
15.4.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
15.5 Wykonanie robót 
15.5.1 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, wymaganiami specyfikacji, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca nie może jednak wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentacji technicznej, a o ich 
wykryciu powinien powiadomić Inspektora celem wprowadzenia koniecznych zmian projektowych. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek weryfikacji szczegółowych obmiarów kablowych, charakterystyki tras 
teletechnicznych (np. średnice rur osłonowych, pojemności kanałów) oraz ilości elementów systemu zgodnie 
z przyjętymi założeniami i rozwiązaniami projektowymi. Ewentualne korekty zarówno w zakresie zestawienie 
ilości pozycji materiałowych jak i robocizny należy uwzględnić w przygotowaniu oferty przetargowej. 
Zamieszczone przedmiary są wyłącznie wartościami szacunkowymi.   
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za instalowane rozwiązania jako spełniające wymagania 
określone w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji. Na etapie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawdzenia czy instalowany system spełni założenia określone w dokumentacji dotyczące zarówno w 
zakresie funkcjonalnym jak i technicznym (parametry wymagane certyfikacją). Weryfikacją dla Wykonawcy 
są badania i pomiary techniczne oraz testowanie.  
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15.5.2 Kanalizacja zewnętrzna  
15.5.2.1 Roboty ziemne 
Wytyczenie w terenie trasy kanalizacji kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby 
geodezyjne na podstawie odpowiedniej mapy (podkładu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzulę 
zatwierdzającą właściwych władz administracji terenowej. Mapa ta winna stanowić integralną część 
zatwierdzonego projektu budowlanego.  
Wykop dla rur budowanej kanalizacji kablowej pierwotnej powinien być wykonywany jednorazowo na 
odcinku obejmującym co najmniej dwie sąsiednie studnie. Krótsze odcinki mogą być wykonywane, jeżeli jest  
to uzasadnione względami zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, a także w wypadku, gdy 
trasa kanalizacji przebiega wzdłuż budynków niepodpiwniczonych, gdyż długości wykopów w takiej sytuacji 
są ograniczone ze względów bezpieczeństwa. 
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być w zasadzie taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu 
nawierzchni do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło dla:  

a) kanalizacji magistralnej - 0,7 m, 
b) kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej - 0,6 m, 
c) kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej - 0,5 m. 

Należy podkreślić, że głębokość ułożenia kanalizacji na poszczególnych odcinkach może być inna, wynikająca 
np. z typu zastosowanych studni kablowych lub sytuacji terenowej. W trakcie budowy należy stosować się w 
tym zakresie do szczegółowych danych zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym. 
Przy przejściach pod jezdnią bez linii tramwajowej oraz przy kanalizacji  ułożonej  w międzytorzu linii 
tramwajowej głębokość ułożenia powinna być taka, aby pokrycie nie było mniejsze od 0,8 m, a pod torami 
tramwajowymi - 1 m. 
W sytuacjach uzasadnionych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia 
kanalizacji pod warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia, np. ławą betonową lub wykonania  kanalizacji 
z grubościennych rur z tworzywa sztucznego bądź rur stalowych. Grubość warstwy przykrycia kanalizacji 
powinna wynosić jednakże co najmniej 0,2 m. 
W wypadku przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. Dla kanalizacji 
zbliżeń i skrzyżowań i dla kanalizacji specjalnej należy stosować głębokość wykopów na poszczególnych 
odcinkach wg projektu budowlanego. 
Szerokości wykopów podano poniżej.  

 
Wyszczególnienie 

 
Szerokość dna wykopu, w metrach 

Liczba rur 1 2 3 4 5 6 7 8 
Kanalizacja z rur 0,30 0,45 0,55 0,70 0,80 0,90 1,05 1,15 

 
Przy wykonywaniu kanalizacji należy, gdzie tylko jest to możliwe, unikać zrywania nawierzchni dróg i ulic, 
stosując metody przewiertu i przecisku. Jeśli już jest to konieczne, zrywanie  powinno być wykonane w taki 
sposób, aby zerwane elementy nawierzchni mogły być w jak największym stopniu użyte do jej naprawy po 
ułożeniu kanalizacji i zasypaniu wykopów. 
Na wytyczonej geodezyjnie trasie kanalizacji roboty rozpoczyna się od rozbiórki nawierzchni. Nawierzchnię z 
płyt chodnikowych lub innych rozbiera się ręcznie, odkładając odzyskane pełnowartościowe materiały do 
ponownego użycia. Nawierzchnię asfaltową można przecinać piłami do cięcia asfaltu albo też z użyciem 
narzędzi ręcznych. Szerokość pasa zdejmowanej nawierzchni wynika z projektowanej konfiguracji i 
głębokości układania rur kanalizacyjnych. 
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania  dotyczące koniecznej głębokości oraz 
szerokości, z zachowaniem pochyłości ścian wykopów. 
Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiegać prostoliniowo. W 
uzasadnionych technicznie wypadkach rury kanalizacji mogą odchylać się od przebiegu prostoliniowego, 
jednak promień wygięcia rur nie powinien być mniejszy niż 6 m. W sytuacjach szczególnie trudnych 
terenowo dopuszcza się sporadycznie promień wygięcia nie mniejszy niż 2 m. 
W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku 
jednej ze studni. W terenie pochyłym kanalizację należy usytuować zgodnie z naturalnym ukształtowaniem 
terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. 
Po zdjęciu nawierzchni można przystąpić do wykonania właściwego wykopu dla rur kanalizacyjnych. 
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W pierwszej kolejności należy odkryć miejsca, gdzie budowana kanalizacja kablowa będzie krzyżowała się z 
innymi obiektami uzbrojenia terenowego, a to w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia tych obiektów 
w trakcie wykonywania wykopów. Roboty przy odsłanianiu takich obiektów powinny być wykonywane 
ręcznie, tylko przy użyciu łopat, a w okresie zimowym po sztucznym ogrzaniu ziemi. W razie potrzeby prace 
należy prowadzić pod nadzorem technicznym użytkowników urządzeń. 
Przed rozpoczęciem dalszych robót wskazane jest sprawdzenie trasy wytyczonego wykopu przy pomocy 
wykrywacza metali. Ma to na celu ujawnienie ewentualnych urządzeń (metalowych) nie wykazanych w 
dokumentacji. 
Skrzyżowania kanalizacji kablowej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być wykonane 
zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 
Roboty ziemne mogą być wykonane ręcznie lub przy pomocy sprzętu mechanicznego.  
Wykopy dla kanalizacji kablowej mogą być wykonywane przy użyciu koparek tylko w terenie, gdzie 
pozwalają na to warunki bezpieczeństwa  dla uzbrojenia podziemnego. 
Zaleca się, aby studnie kablowe były wykonywane równocześnie z budową ciągów rurowych. Podobnie jak 
inne wykopy dla kanalizacji kablowej, również wykopy dla studni mogą być wykonywane ręcznie lub przy 
pomocy koparek, z zachowaniem wymagań opisanych w punktach poprzednich.  
Przed ułożeniem rur dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem wg obowiązujących 
wymagań. Podłoże w miejscach po głazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno być wyrównane 
i ubite. 
15.5.2.2 Układanie ciągów kanalizacji 
Układanie rur kanalizacji kablowej należy wykonywać następująco: na przygotowane dno wykopu ułożyć 
jedną lub kilka rur w jednej warstwie połączonych przekładkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jeżeli 
nie ma następnych warstw, ułożone rury należy zasypać. W wypadku układania następnych warstw, ułożoną 
warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianą ziemią i lekko ubić, polewając wodą, w celu dokładnego 
wypełnienia szczelin między rurami. Dla zapewnienia spoistości wielootworowego ciągu kanalizacji szczeliny 
między rurami należy w odległościach nie mniejszych od 20 m wypełnić masą betonową (cement i piasek w 
stosunku 1:3) na długości 0,8 m.  
Przy układaniu rur w wykopie otwartym należy przestrzegać ponadto poniższych zasad. 
Rury w wykopie otwartym powinny być układane na podsypce z piasku. W gruntach skalistych grubość 
podsypki powinna wynosić min. 15 cm. Przestrzeń wokół rury i nad rurą należy wypełnić piaskiem, przy czym 
minimalna grubość warstwy piasku nie może wynosić mniej niż 10 cm. 
Układanie rur kanalizacji kablowej nie powinno być prowadzone przy temperaturze powietrza poniżej -5º C. 
W razie konieczności prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie 
podgrzewanie rur w zwojach lub na bębnach. 
W okresie letnim, gdy temperatura w ziemi ma głębokość układania rur jest znacznie niższa od temperatury 
w miejscu składowania rur, należy ułożyć rury na dnie wykopu, po uprzednim wykonaniu podsypki i 
pozostawić na noc, a następnego dnia, po ochłodzeniu rur, zasypać wykop. 
Uszczelnianie końców rur i ich łączenie powinno być wykonane przy pomocy uszczelek i złączek mających 
świadectwo badań laboratoryjnych. 
15.5.2.3 Zasypywanie kanalizacji 
Wykopy należy zasypywać po ułożeniu całego ciągu rur między dwiema studniami albo też odcinków 
krótszych przyjętych do wykonania w jednym cyklu roboczym. Po zasypaniu wykopów zerwana uprzednio 
nawierzchnia powinna być doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - 
odtworzone. 
Zasypywanie poszczególnych warstw rur należy wykonywać przed ułożeniem warstw następnych (zgodnie z 
pkt. 5.1.2), zachowując odpowiednie odstępy.  
Ostatnią warstwę rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości co najmniej 5 cm, a 
następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości co najmniej 20 cm, przy czym ziemia z tej warstwy 
nie może zawierać gruzu i kamieni o średnicy (frakcji) powyżej 5cm. Przy układaniu ww. warstw, każdą z 
nich należy lekko ubić, polewając wodą, w celu wypełnienia szczelin wokół rur. Następnie należy zasypywać 
wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.  
15.5.2.4 Odtworzenie nawierzchni 
Po zasypaniu wykopów zerwana uprzednio nawierzchnia powinna być doprowadzona do pierwotnego stanu, 
a trawniki i inne tereny zielone odtworzone. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

324

15.5.2.5 Zbliżenia i skrzyżowania 
15.5.2.5.1 Zasady ogólne 
Zbliżenie lub skrzyżowanie linii telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego powinno być 
wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z użytkownikami tych obiektów (zatwierdzony projekt 
budowlany). W szczególności powinna być uzgodniona lokalizacja miejsc zbliżenia lub skrzyżowania, 
parametry techniczne, jakim skrzyżowanie lub zbliżenie powinno odpowiadać, oraz technologia wykonania 
robót w tych miejscach. Realizacja robót w miejscach  zbliżeń i skrzyżowań linii telekomunikacyjnych z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinna odbywać się po odpowiednim powiadomieniu, za zgodą 
i pod nadzorem użytkowników tych urządzeń. 
Wykonane i zakończone roboty przy zbliżeniach i skrzyżowaniach powinny być odebrane przez użytkowników 
uzbrojenia terenowego na podstawie protokołu odbioru albo też prawidłowe wykonanie robót powinno być 
potwierdzone odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez upoważnionych przedstawicieli 
użytkowników urządzeń uzbrojenia terenowego. 
Przepusty z prostych odcinków rur polietylenowych powinny być wykonane przy temperaturze nie niższej od 
-100C. W każdym wypadku układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub 
uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. 
15.5.2.5.2 Zasady szczegółowe 
Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa w przypadkach zbliżeń 
oraz skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
26.10.2005 r (Dz. U. Nr 219, poz. 1864) oraz w normach zakładowych ZN-95/TP S.A.-012 i ZN-95/TP S.A.-
004 
15.5.3 Linie kablowe 
15.5.3.1 Układanie kabli w kanalizacji 
Przy wciąganiu kabla do kanalizacji kablowej występują następujące podstawowe czynności: otwarcie, 
zamknięcie i wietrzenie studni, wciąganie liny zaciągowej, ustawienie bębna na stanowisku roboczym, 
wciąganie kabla w otwór, ułożenie kabla w studniach, zabezpieczenie końców kabli, uszczelnienie końców rur 
kanalizacji kablowej, wykonanie złączy, numerowanie kabli. 
Zasadą  jest, że w wypadku kanalizacji składającej się z dwóch lub większej liczby poziomych warstw rur 
kanalizacyjnych (kanalizacja magistralna) należy w pierwszej kolejności zajmować otwory w dolnej warstwie 
ciągu kanalizacji i po wypełnieniu wszystkich otworów warstwy dolnej - zajmować kolejno otwory w 
następnych, wyżej położonych warstwach. 
W poszczególnych warstwach należy otwory zajmować kolejno od strony lewej do prawej, patrząc w 
kierunku przeciwnym w stosunku do stacji komutacyjnej (koncentratora), w której rozpoczyna się ciąg 
kanalizacji (tj. patrząc „od centrali”). Kanalizacja rozdzielcza jest zwykle jedno - lub dwuotworowa. W 
wypadku kanalizacji rozdzielczej dwuotworowej obowiązuje również zasada kolejności zajmowania otworów 
określona wyżej. 
Dopuszcza się zaciąganie do jednego otworu kilku kabli, z zachowaniem jednakże zasady, że do jednego 
otworu nie wolno wciągać więcej niż: 

− 2 kabli, jeżeli suma ich średnic przekracza 0,75 średnicy otworu, 
− 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic przekracza średnicę otworu kanalizacji. 

15.5.3.2 Układanie kabli w studniach 
Przy układaniu kabli w studniach kablowych należy przestrzegać poniższych zasad: 

− kable należy układać na wspornikach kablowych, 
− kable nie powinny zasłaniać wlotów wolnych otworów, lecz przebiegać równolegle do siebie i do 

ścian bocznych studni, 
− kable przelotowe nie powinny krzyżować się w studni, 
− złącza kablowe (przelotowe, odgałęźne) powinny być umieszczone bezpośrednio przy ścianach 

wzdłużnych studni i mocowane na wspornikach kablowych, 
− w studniach należy stosować zapasy kabli wynikające z konieczności wyłożenia ich na 

wspornikach,  
− kable powinny być oznaczone w studniach za pomocą przywieszek identyfikacyjnych, 

instalowanych po 1 sztuce dla każdego kabla przelotowego, po 2 sztuki (z każdej strony złącza) 
dla kabli przelotowych ze złączem przelotowym i w liczbie równej liczbie kabli dochodzących i 
wychodzących ze złącza odgałęźnego. 
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15.5.3.3 Uszczelnianie otworów kanalizacji 
Zasadą jest, że wszystkie otwory wlotowe kanalizacji w studniach końcowych (stacyjnych, przy budynkowych 
itp.), zarówno wolne, jak i zajęte przez kable, powinny być uszczelnione od strony liniowej i od strony 
budynku. Do uszczelnienia można zastosować uszczelnienie wnętrzowe z zastosowaniem masy 
uszczelniającej w postaci pianki poliuretanowej. Nie wyklucza się stosowania innych typów uszczelnień. 
15.5.3.4 Montaż złączy kablowych 
Złącza na kablach o izolacji żył z tworzyw termoplastycznych i o powłokach z tworzyw termoplastycznych lub 
metalowych powinny być wykonane wg instrukcji technologicznych. 
Złącza powinny być tak umieszczone w studni, aby nie było utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i 
konserwacyjnych. 
Sposób i dokładność montażu powinny umożliwiać utrzymanie szczelności oraz uzyskanie wymaganych 
parametrów elektrycznych linii. 
Tory zmontowanej linii nie powinny wykazywać przerw żył ani zwarć między żyłami oraz między żyłami a 
powłoką metalową lub ekranem (zaporą przeciwwilgociową). 
W wypadku kabli wyposażonych w ekran  (zaporę przeciwwilgociową) sposób i wykonanie montażu powinny 
zapewnić zachowanie ciągłości metalicznej ekranu zmontowanej linii. Ekran powinien być w punktach 
zakończenia linii wyprowadzony i uziemiony. 
15.5.4 Instalacja systemu kontroli wejść 
15.5.4.1 Instalacja bramek uchylnych wewnętrznych 
Bramki wewnętrzne uchylne instalować w posadzce, w miejscu wyznaczonym w projekcie, według instrukcji 
dostawcy bramek. Podczas wykonywania posadzki należy przygotować instalację rurową dla późniejszego 
doprowadzenia kabli zasilających i sterujących bramkami.  
15.5.4.2 Linie kablowe sygnałowe 
Do każdego kołowrotka należy doprowadzić kabel skrętkowy 4-parowy sieci komputerowej (LAN) stadionu. 
Kabel teleinformatyczny przeznaczony do stosowania na zewnątrz budynku, do układania w kanalizacji 
kablowej należy ułożyć od najbliższej szafy dystrybucyjnej do stosownej bramy kołowrotkowej. Kable należy 
układać w przewidzianej do tego celu kanalizacji teletechnicznej a w przyziemiu trybun w korytkach 
kablowych ujętych w projektach instalacji teletechnicznych trybun i zakończyć wewnątrz obudowy kołowrotu  
w puszce hermetycznej z ogranicznikiem przepięć.  W szafach dystrybucyjnych kable również należy 
zakończyć w tych samych ogranicznikach przepięć montowanych na szynie T35 w panelu 19”.  
15.5.4.3 Linie kablowe zasilające 
Siec kablową zasilającą należy wykonać kablami ekranowanymi o żyłach wielodrutowych miękkich i przekroju 
2,5 mm2 zgodnie z załączonym do projektu schematem zasilania. Kable należy układać w kanalizacji 
teletechnicznej w wydzielonym otworze dla tych kabli zasilających. 
Obwody zasilające komputery sterujące kołowrotkami należy zabezpieczyć ochronnikami przepięć. 
15.5.4.4 Układanie kabli w kanalizacji 
Przy wciąganiu kabla do kanalizacji kablowej występują następujące podstawowe czynności: otwarcie, 
zamknięcie i wietrzenie studni, wciąganie liny zaciągowej, ustawienie bębna na stanowisku roboczym, 
wciąganie kabla w otwór, ułożenie kabla w studniach, zabezpieczenie końców kabli, uszczelnienie końców rur 
kanalizacji kablowej, numerowanie kabli. 
Do jednego otworu kanalizacji należy wciągać kilka kabli jednego rodzaju (oddzielnie kable skrętkowe, 
oddzielnie kable zasilające 24V), z zachowaniem jednakże zasady, że do jednego otworu nie wolno wciągać 
więcej niż 75 % wypełnienia otworu). 
Przy układaniu kabli w studniach kablowych należy przestrzegać poniższych zasad: 
− kable należy układać na wspornikach kablowych, 
− kable nie powinny zasłaniać wlotów wolnych otworów, lecz przebiegać równolegle do siebie i do ścian 

bocznych studni, 
− w studniach należy stosować zapasy kabli wynikające z konieczności wyłożenia ich na wspornikach,  
− kable powinny być oznaczone w studniach za pomocą przywieszek identyfikacyjnych, instalowanych po 1 

sztuce dla każdego kabla przelotowego. 
Po ułożeniu kabli wszystkie otwory wlotowe kanalizacji w studniach końcowych (stacyjnych, przy 
budynkowych itp.), zarówno wolne, jak i zajęte przez kable, powinny być uszczelnione od strony liniowej i od 
strony budynku. 
Do uszczelnienia można zastosować uszczelnienie wnętrzowe z zastosowaniem masy uszczelniającej w 
postaci pianki poliuretanowej.  
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Nie wyklucza się stosowania innych typów uszczelnień. 
15.5.4.5 Oprogramowanie systemu.         
Oprogramowanie systemu powinno uwzględniać wymagania zawarte PFU, na ich podstawie powinna być 
opracowana dokumentacja, stanowiąca podstawę wykonania. System musi być kompatybilny z pozostałymi 
systemami działającymi na stadionie. 
15.5.4.6 Podstawowe zasady wykonywania instalacji 
Należy przestrzegać następujących zasad :  

− stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające aktualne 
świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,  

− pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP,  
− pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia branży elektrycznej tj. SEP kat. „E", certyfikat 

producenta okablowania strukturalnego  
− kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta,  
− promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż określony przez producenta i podany w 

odpowiedniej normie (na ogół 10-krotność średnicy kabla),  
− zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach,  
− przejścia przez ściany i stropy wykonywać z użyciem rur,  
− inne określone poniżej. 

15.5.4.7 Kolejność robót 
Kolejność wykonywania robót instalacji teletechnicznych wynikać będzie z zatwierdzonego ogólnego 
harmonogramu robót na obiekcie. 
Instalacje w poszczególnych pomieszczeniach powinny być rozpoczynane po przekazaniu pomieszczenia 
przez Kierownika Budowy dla robót elektrycznych. 
Montaż szaf na aparaturę i urządzeń może być rozpoczęty w chwili, kiedy zaawansowanie robót innych branż 
nie narazi tych urządzeń na uszkodzenie lub dewastację czy kradzież.  
15.5.4.8 Montaż urządzeń 
Urządzenia i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urządzeń i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w szafach dystrybucyjnych 
stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli krosowych oraz 
innego sprzętu instalowanego w stelażu 19”.  
Szafę dystrybucyjną należy ustawić na stałe w pomieszczeniu, w ten sposób, aby zapewnić pełny dostęp do 
przodu i tyłu (min. 100 cm od krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu drzwi. Minimalna odległość pomiędzy 
ścianą boczną szafy a ścianą pomieszczenia powinna wynosić 15 cm. 

Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. Należy 
stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 19”. 
Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek 
kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, 
podawanej w kartach katalogowych produktów. 

Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagające doprowadzenia potencjału uziomu budynku są 
wyposażone w odpowiedni zacisk. Należy doprowadzić do nich przewód giętki (linkę) w izolacji żółtozielonej 
o przekroju poprzecznym min. 4 mm2 i zakończyć ją na wspólnej szynie uziemiającej szafy. Szynę 
uziemiającą szafy należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku. 

Punkty dostępu do systemu mogą przybierać różne formy: gniazd podtynkowych, gniazd 
natynkowych, gniazd instalowanych w kanałach kablowych, gniazd w puszkach podłogowych, gniazd w 
słupkach instalacyjnych, gniazd instalowanych na meblach. Przy doborze typów osprzętu i serii należy się 
kierować warunkiem odpowiedniego dopasowania do kształtu gniazd RJ45, warunkiem zapewnienia 
odpowiednich promieni gięcia kabli zakończonych w tych gniazdach oraz co najmniej zbliżonym wyglądem 
(zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektrycznej. 
W każdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie 
gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Przy 
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montażu należy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznakowaniu gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla 
oraz odpowiadającego mu gniazda w panelu zainstalowanym w szafie dystrybucyjnej. 

Jedynie w przypadku kabli skrętkowych terminowanych na ekranowanym i nieekranowanym panelu 
krosowym 19” 24xRJ45 kategorii 5e, telefonicznym panelu krosowym 19” 50xRJ45 kategorii 3 oraz łączówce 
rozłącznej 10 parowej należy zastosować narzędzie uderzeniowe 110 lub LSA. Przed rozpoczęciem pracy 
należy sprawdzić, jakie złącza zawiera osprzęt przyłączeniowy i ewentualnie dobrać odpowiednie narzędzie. 
Należy też zwrócić uwagę na nastawę sprężyny dociskającej. W większości przypadków narzędzie 
uderzeniowe powinno być ustawione w pozycji LOW (mniejsza siła docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH 
(większa siła docisku) może spowodować zniszczenie złącza. 

Należy przestrzegać zapisów instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do 
zdejmowania koszulki zewnętrznej kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania poszczególnych 
par. Działania te mają bezpośredni wpływ na wydajność toru transmisyjnego. 

Panel krosowy (24 porty RJ45) montować na stelażu 19’’ w szafie dystrybucyjnej za pomocą zestawu 
elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka) rozszywając cztery pary na jeden port 
zgodnie z sekwencją T568B. Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia. 

Panel telefoniczny (50 portów RJ45) montować na stelażu 19’’ w szafie dystrybucyjnej za pomocą 
zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka) rozszywając dwie pary na jeden 
port za pomocą narzędzia LSA. Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia. 

Urządzenia aktywne montować w szafie dystrybucyjnej na stelażu 19” za pomocą zestawu 
elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka). Instalacja winna przebiegać zgodnie z 
kartą katalogową danego urządzenia. 

Panele krosowe światłowodowe montować w szafie dystrybucyjnej na stelażu 19” za pomocą 
zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka). Instalacja winna przebiegać 
zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia. 

Terminowanie włókien światłowodowych złączami ma odbywać się przy zastosowaniu technologii 
mechanicznych lub przy użyciu spawarki termicznej przeznaczonej dla danego typu światłowodu. Kabel 
powinien być dostarczony zespawany przez producenta. Każda końcówka kabla światłowodowego powinna 
być wprowadzona do obudowy (panela krosowego, puszki instalacyjnej z elementem zapasu włókien) 
stanowiącej ochronę włókien światłowodowych oraz miejsce, w którym należy przygotować odpowiedni 
zapas włókien: w panelach światłowodowych – ok. 2 m, w puszkach instalacyjnych – od 0,5 do 1m. 
15.5.4.9 Montaż linii kablowych 
15.5.4.9.1 Budowa tras kablowych. 
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni 
gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach 
katalogowych i specyfikacjach technicznych kabli miedzianych i światłowodowych. 
Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli 
projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy 
systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów 
kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas 
wypełniony w 40% na prostym odcinku. 
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę zapisy 
normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. 
instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a 
okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały 
kablowe. 

Typ instalacji 

Minimalny dystans pomiędzy kablami 
w mm 

Brak 
przegrody 

Przegroda 
aluminiowa 

Przegroda 
stalowa 

Nieekranowany kabel zasilający oraz skrętka nieekranowana 200 100 50 
Nieekranowany kabel zasilający oraz skrętka ekranowana 50 20 5 
Ekranowany kabel zasilający oraz skrętka nieekranowana 30 10 2 
Ekranowany kabel zasilający oraz skrętka ekranowana 0 0 0 
 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

328

Nie jest wymagane zachowanie dystansu w przypadku zastosowania kabla ekranowanego skrętkowego w 
okablowaniu poziomym, jeżeli długość toru jest mniejsza niż 35 metrów. W przypadku okablowania 
pionowego należy stosować minimalne dystanse określone w powyższej tabeli we wszystkich przypadkach. 
15.5.4.9.2 Przebieg tras kablowych 

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. W 
przypadku długich traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną równolegle do siebie na 
odległości większej niż 35m, należy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 50mm lub 
stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami informatycznymi i lampami 
fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) 
powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane w różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i 
informatyczne) nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone 
elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2002 
15.5.4.9.3 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji okablowania 
strukturalnego bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. 
Wszystkie korytka kablowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej odpornej na duże obciążenia 
mechaniczne. Powierzchnie montowanych korytek powinny być prowadzone dokładnie poziomo lub pionowo. 
Wszędzie tam, gdzie te wymagania nie mogą być spełnione, korytka powinny być prowadzone równolegle do 
linii danej konstrukcji. Do realizacji wszystkich połączeń i zmian kierunków tras kablowych powinny być użyte 
standardowe elementy łączeniowe producentów korytek. Nie jest dozwolone wykonywania cięć i zagięć 
korytek celem tworzenia kołnierzy i przyłączy. 
Korytka powinny być właściwie osiowane i bezpiecznie utwierdzone w regularnych odstępach nie 
przekraczających 2 m na odcinkach prostych.  
W przypadkach, gdy korytka prowadzone są przez ściany, podłogi i stropy, powinny być instalowane 
niepalne i niemetaliczne bariery ogniowe w trasach korytek kablowych. 
Odcinki tras korytek kablowych powinny być efektywnie łączone jeden z drugim poprzez użycie taśmy 
miedzianej o wymiarach 12 mm x 1,5 mm, mocowanej przy pomocy nakrętek mosiężnych, śrub i 
ząbkowanych podkładek. 

W przypadkach, gdy w czasie zainstalowania korytek niezbędne będą cięcia, względnie pojawią się 
uszkodzenia, powinny zostać podjęte stosowne działania wykańczające. Wszystkie zadziory i chropowate 
brzegi powinny zostać usunięte. Miejsca, w których pojawi się korozja powinny zostać oczyszczone, a 
obszary te należy pokryć środkiem antykorozyjnym. Po zabiegach tych, przedmiotowe strefy powinny zostać 
pokryte podkładem epoksydowym bogatym w cynk lub inną alternatywną substancją.  
15.5.4.9.4 Przejścia przez ściany i stropy. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

− wszystkie przejścia obwodów instalacji słaboprądowych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 

− przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych lub kanałach, 
− obwody instalacji słaboprądowych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, 
− w celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się pożaru, wszystkie projektowane przepusty pionowe 

pomiędzy piętrami i przepusty przez ściany stref pożarowych należy uszczelnić wykorzystując 
materiały ognioodporne o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, posiadające atesty Instytutu 
Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny. 

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych itp. 
15.5.4.9.5 Linie kablowe ognioodporne do sygnalizacji alarmowej pożarowej. 

Kable ognioodporne układać przy pomocy wykonanego z metalu, specjalnego osprzętu do 
mocowania kabli przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze, oraz w warunkach pożaru. 
Umożliwia on mocowanie kabli w taki sposób, aby na skutek podwyższonej temperatury i odkształceń 
konstrukcji nośnych nie zostały zerwane i uszkodzone przez odpowiedni okres czasu. Są to koryta kablowe, 
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uchwyty, obejmy, elementy mocujące itp.  Przy montażu natynkowym uchwyty montować w odstępach nie 
większych niż 30 cm. Trasy prowadzone podtynkowo zakryć warstwą tynku o grubości min. 5 mm 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów w kanałach i rurkach instalacyjnych PCV. Trasy kablowe powinny 
być wykonane w sposób umożliwiający zachowanie funkcji zespołu kablowego klasy E90. 
15.5.4.9.6 Układanie kabli okablowania strukturalnego. 

Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych należy stosować się do 
odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.). Symetryczne kable 
skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający odporności 
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego 
ściskania kabli, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach 
konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy 
przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani 
supły. 

Należy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem 
wykonawczym. 
Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej kabla 
skrętkowego. 

Kable światłowodowe przeznaczone do instalacji wewnątrz budynków są szczególnie narażone na 
ściskanie, zgniatanie oraz załamywanie. Dlatego podczas układania czy wciągania kabli światłowodowych 
należy zwrócić szczególną uwagę na to by tych kabli nie deptać, zagniatać i załamywać. Prawidłowy proces 
wciągania kabli światłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna (np. 
włókna aramidowe, pręty GRP), a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do chwytu celem wciągania, 
może ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Przy prowadzeniu kabli w kanałach kablowych należy różne rodzaje 
kabli układać w oddzielnych przegrodach kanału. Jeśli brak takiej możliwości, kable światłowodowe powinny 
być układane na wierzchu. 
15.5.4.9.7 Układanie pozostałych kabli i przewodów. 
15.5.4.9.7.1 Układanie przewodów w rurkach n/t lub konstrukcji stalowej 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty. Odległości od uchwytów nie powinny być 
większe od 0.5 m. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do 
którego dany przewód jest wprowadzony. 
15.5.4.9.7.2 Wykonanie instalacji p/t 

Wykonanie instalacji wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu  przed 
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed 
wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za 
pomocą dławników. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za 
pomocą odpowiednich uszczelnień. 
15.5.4.9.8 Łączenie przewodów. 

W instalacjach słaboprądowych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w urządzeniach 
i osprzęcie instalacyjnym. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.   
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu 
powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.   
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane. 
15.5.4.9.9 Podejścia instalacji do urządzeń 

Podejścia instalacji do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w 
sposób estetyczny. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

330

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i 
kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 
wysokości koniecznej dla danego urządzenia. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na 
innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
15.5.4.9.10 Prace wykończeniowe. 

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z 
listew z tworzywa, kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw 
na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po 
zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. 
Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je 
zamknąć. 

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu 

należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż 
granica strefy, zgodnie z przepisami p. poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną 
informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem 
okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą 
rozbudowę instalacji. 
Elementami, które należy oznaczać, są: 

− pomieszczenia punktów dystrybucyjnych, 
− szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 
− poszczególne panele krosowe, 
− poszczególne porty tych paneli,  
− wszystkie gniazda użytkowników. 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące 
elementy: 

− podstawa opracowania, 
− informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji, 
− opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii, 
− lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość / Producent 

– Dostawca, 
− schemat połączeń elementów instalacji, 
− podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji i ich numeracją, 
− widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych, 
− widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników. 

15.5.4.10 Uziemienie i ekranowanie 
Uziemienia i połączenia mas stosowane są w ekranowanych systemach okablowania strukturalnego. 

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, system uziemiający powinien być połączony w trzech wymiarach, 
w szczególności w przypadku wielokondygnacyjnych budynków wyposażonych w sieciowy system 
przesyłania danych. Należy pamiętać, że jednym z największych niebezpieczeństw jest indukowanie się 
przepięciowych pól magnetycznych w pętlach zwarciowych do ziemi. Pole przepięciowe jest głownie poziome 
i indukuje najgorsze błądzące napięcia w pionowych pętlach. 

Długość połączenia między elementem strukturalnym i siecią masy nie powinna być większa niż 50 
cm i powinno być dodane dodatkowe równoległe połączenie w innym punkcie znajdującym się w pewnej 
odległości. Połączenie szyny uziemiającej tablicy przełączników bloku sprzętu do sieci masy powinno być 
wykonane z indukcyjnością mniejszą niż około 1µH (0,5 µH, jeśli jest to możliwe). Możliwe jest 
wykorzystanie pojedynczego przewodu o długości 0,5 m lub dwóch równoległych przewodów o długości 1 m. 
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Idealna sieć masy jest płaska lub stanowi cienką siatkę kratową. Dla większości zakłóceń elektrycznych jest 
wystarczająca krata o długości boku kwadratu około 3 m. Tworzy ona kratową sieć masy. Minimalna 
struktura składa się z przewodu (np. miedzianej taśmy lub kabla) otaczającego pomieszczenie. 

W specyfikacjach normy PN-EN 50310 określono optymalne warunki jakie powinny spełniać 
uziemienia i sieci masy w budynkach, gdzie działają instalacje informatyczne. Norma PN-EN 50310 winna być 
stosowana w nowo powstających budynkach jak również już istniejących. 

W przypadku instalacji systemów ekranowanych należy zastosować się do następujących 
wskazówek: 

− wszystkie elementy systemu muszą być ekranowane i pochodzić od jednego producenta, gwarantuje 
to niską impedancję przejścia, 

− podłączenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantować ciągłość i skuteczność ekranu, 
− ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym - oznacza to, że kable stacyjne i krosowe 

muszą być również ekranowane; nie wolno przerywać ekranu, 
− należy zwrócić szczególną uwagę na montaż elementów połączeniowych. Kontakt ekranu powinien 

występować na całym obwodzie zgodnie z zasadą klatki Faradaya, 
− wszystkie ekrany kabli powinny być zamontowane indywidualnie w szafach dystrybucyjnych, a te z 

kolei uziemione do dedykowanej szyny uziemiającej, 
− każda szafa dystrybucyjna powinna być indywidualnie podłączona do szyny uziemiającej, 
− połączenie do ziemi powinno być wykonane w sposób trwały i gwarantujący ciągłość, 
− zaleca się, aby szyna uziemień do której podłączone są szafy dystrybucyjne miała ten sam punkt 

uziemienia co sieć elektryczna budynku, 
− wszystkie punkty uziemień różnych systemów instalowanych w budynku powinny zostać połączone 

razem w celu zredukowania różnic potencjałów. 
Podczas montażu okablowania powinny być spełnione następujące warunki: 

− powinna być zachowana ciągłość ekranu kabla od nadajnika do odbiornika. W każdym przypadku 
ekran kabla powinien być dołączony na dwóch końcach do zacisków lub gniazd, 

− ekran kabla powinien mieć niską impedancję przejścia zgodnie z normą PN-EN 50173, 
− ekran kabla powinien całkowicie otaczać kabel na całej długości. Kontakt ekranu wykonany 

punktowo za pomocą przewodu wyprowadzającego będzie mało przydatny przy wysokich 
częstotliwościach, 

− ekranowanie powinno być kontynuowane za pomocą odpowiednich połączeń między sąsiednimi 
ekranami, 

− należy unikać (nawet małych) nieciągłości w ekranowaniu: np. otworów w ekranie, spleceń, pętli; 
nieciągłość wymiarów rzędu od 1 % do 5% długości fali może zmniejszyć całkowitą efektywność 
ekranowania. 

15.5.5 Elementy peryferyjne CCTV 
Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem urządzeń i oprogramowania służącego do obsługi 
systemów video IP dla potrzeb zabezpieczenia obiektów stadionu, przeprowadzić udokumentowane testy 
które pozwolą stwierdzić prawidłowe działanie aplikacji przy wykorzystaniu przewidywanych do instalacji 
kamer. Funkcjonalność systemu i sposób współpracy z kamerami i stacjami operatorskimi muszą być zgodne 
wymogami przepisów o imprezach masowych oraz Zamawiającego. 
15.5.6 Instalacje automatyki i systemu BMS 
15.5.6.1 Okablowanie 
- zasilające – pomiędzy urządzeniami siłowymi, urządzeniami obiektowymi, a rozdzielnicami lub pomiędzy 
nimi; przekrój i liczba żył zależna od rodzaju odbioru. Okablowanie urządzeń zasilanych przemiennikami 
częstotliwości wymagany kabel ekranowany; 
- sterownicze – transmisji podlega stan styku albo wartość rezystancji i/lub pomocnicze napięcie zasilające; 
liczba i rodzaj żył uzależniony od liczby i typów transmitowanych sygnałów; 
- sieciowe – sieć systemowa, składająca się z sieci głównej Ethernet oraz sieci lokalnych; przewody winny 
być odpowiednio dobrane zgodnie z charakterystyką wybranego protokołu transmisyjnego i zaleceniami 
producenta 

Zalecane stosowanie elementów łączeniowych okablowania:  
- końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny 
(miedź, mosiądz), montowane poprzez zaciskanie lub skręcanie.  
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- puszki elektroinstalacyjne, odpowiednie dla danego systemu prowadzonej instalacji, stosując puszki z 
materiałów niepalnych, co najmniej trudno zapalnych, niepodtrzymujących płomienia odpornych na 
temperaturę otoczenia (-5oC do +60oC) o wytrzymałości elektrycznej izolacji 2kV. Wielkość puszki powinna 
być dostosowana do liczby układanych przewodów. 

Dla instalacji automatyki oraz pozostałych systemów wykorzystać trasy kablowe instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych, stosując systemowe rozwiązania mocujące przewody, kable itp., 
zachowując minimalną rezerwę miejsca 20%. Nie dopuszcza się prowadzenia sieci systemowej wraz z 
przewodami obwodów elektrycznych. Poza ww trasami przewody prowadzić w rurkach PCV montowanych 
natynkowo w miejscach niewidocznych, w ścianach widokowych (beton architektoniczny) wewnątrz 
przegrody (układane przed betonowaniem).  

Wymiary przekrojów przewodów należy projektować, pod względem dopuszczalnego obciążenia, 
według tabeli obciążeń zgodnie z norma. Wszystkie urządzenia sterujące powinny być obliczane z 20% 
rezerwa wydajności a elementy zabezpieczające silniki z minimalną rezerwą nastawczą 10%. 
15.5.6.2 Szafy sterownicze systemu automatyki 

Rozdzielnice zasilająco-sterujące systemu automatyki - punkty zbiorcze systemu, do których zostaną 
sprowadzone i obrobione sygnały z urządzeń i aparatury obiektowej oraz z których zasilane są elementy 
składowe (wentylatory, pompy, siłowników, itp.) sterowanych układów. Wymagania ogólne dotyczące 
pustych rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych wg PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005. Stosować 
produkty systemowe jednego producenta, używając zgodnie z zalecaniami sposób i materiały złączeniowe 
oraz uszczelniające obudowy, wraz z wyposażeniem montażowym i systematyzującym porządek wewnątrz 
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice, maskownice, panele itp.) Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać 
się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PNEN 60446:2004.  

Rozdzielnice wyposażyć odpowiednio do potrzeb w: rozłączniki główne (izolacyjne), ogranicznik 
przepięć, wyłączniki samoczynne do ochrony urządzeń i kabli (z wyzwalaczem nadprądowym i/lub 
zwarciowym), przekaźniki kontroli i kolejności faz, aparaturę sterowniczą i sygnalizacyjną dla obsługiwanych 
urządzeń, sterowniki swobodnie programowalne i/lub moduły I/O.  

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze należy zaprojektować z min. 10% rezerwą płyt montażowych. 
Należy zapewnić gniazdo 230V AC, w zależności od lokalizacji, przewidując również możliwość instalacji 
wentylatora przewietrzającego i/lub grzałkę elektryczną (załączane termostatami). Na zewnątrz należy 
umieścić przełączniki i przyciski oraz lampki sygnalizujące pracę i awarię urządzeń. Ponadto należy 
przewidzieć sygnalizację obecności zasilania rozdzielnicy. Ekrany przewodów zasilających i sterowniczych 
należy uziemić przy pomocy odpowiednich obejm. 
15.5.6.3 Aparatura obiektowa   

Przy projektowaniu urządzeń należy uwzględnić wszystkie funkcje kontrolno-pomiarowe, 
automatyczne i sterownicze w nadzorowanych instalacjach. Urządzenia winny być odpowiednio dobrane do 
możliwości i wymogów sterowników tak, aby przekazywanie sygnałów pomiarowych i sterujących odbywało 
się właściwie, z odpowiednią czułością i bez zakłóceń. 

Aparatura obiektowa winna być zamontowana zgodnie ze sztuką oraz z zaleceniami producenta. Na 
każdym urządzeniu winien pojawić się czytelny opis zgodny z symbolem/numerem projektowym oraz nazwą 
urządzenia (po uzgodnieniu z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru). 
15.5.6.4 Czujniki temperatury, wilgotności 

Należy zastosować rezystancyjne czujniki temperatury o charakterystyce dopasowanej do wybranych 
sterowników układów automatyki. Zakres pomiarowy i rodzaj należy dobrać indywidualnie do wymogów 
instalacji, zachowując należytą dokładność odczytu wielkości mierzonej. Stopień ochrony dostosować do 
warunków pracy urządzenia. 

Zastosować co najmniej następujące czujniki:  
- zewnętrzne: min. IP 54, zalecany montaż naścienny, od strony północnej lub północno-zachodniej, z dala 
od okien, drzwi i innych otworów w budynku, w miejscu przewiewnym, eksponowanym, ok. 70 cm poniżej 
okapu dachu, 
- pomieszczeniowe – min. IP 40,  
- kanałowe – min. IP 54,  
- zanurzeniowe - min. IP 54,,  
- przylgowe - min. IP 54, 
- wilgotnościowy (pomieszczeniowy, kanałowy) - min. IP 54, 
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15.5.6.5 Automat przeciwzamrożeniowy 
Automat przystosowany do montażu na sekcji nagrzewnicy powietrza – min. IP 54; montować 

bezpośrednio na powierzchni przekroju nagrzewnicy po stronie wylotu powietrza, układając tak, aby 
omywana była niezależnie od objętości przepływającego strumienia powietrza. 
15.5.6.6 Czujniki różnicy ciśnień  

Należy zastosować sygnalizatory różnicowe mechaniczne, działające w sposób autonomiczny bez 
potrzeby zasilania, przystosowane do sygnalizacji przepływu lub monitorowania zanieczyszczeń filtrów w 
kanałach powietrznych. Zakres pomiarowy i rodzaj należy dobrać indywidualnie do wymogów instalacji 
(zakres różnicy ciśnień i medium mierzone). Stopień ochrony dostosować do warunków pracy urządzenia.  
15.5.6.7 Przetworniki ciśnienia/różnicy ciśnień 

Projektuje się aktywne przetworniki ciśnienia/różnicy ciśnień do 1000Pa zasilane napięciem 24V AC, 
dostarczające na wyjściu ciągły sygnał analogowy 0..10V DC wykazujące stopień zabrudzenia filtrów oraz 
ciśnienie w kanałach. Zakres pomiarowy i rodzaj należy dobrać indywidualnie do wymogów instalacji (zakres 
różnicy ciśnień i medium mierzone). Stopień ochrony dostosować do warunków pracy urządzenia. 
15.5.6.8 Elementy peryferyjne 

Siłowniki obrotowy przepustnic (ze sprężyną powrotną, sterowany sygnałem 2 stawnym lub bez 
sprężyny, sterowany sygnałem ciągłym 0.10 V DC), przeznaczone do nastawy przepustnic powietrza – IP 54 
Zawory regulacyjne dwu- i trójdrogowe wraz z siłownikami 
15.5.6.9 Sterowniki swobodnie programowalne.  

Należy zapewnić wysoką niezawodność pracy instalacji podczas użytkowania stadionu. Każdy układ 
technologiczny (centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje grzewcze, chłodnicze, sterowanie 
oświetleniem oraz inne systemy obsługiwane przez BMS) należy wyposażyć w indywidualny sterownik z 
interfejsem BACnet lub równoważnym systemowo. Nie dopuszcza się grupowania kilku układów (np. central 
wentylacyjnych) w ramach jednego sterownika (np. sterownika modułowego). 

Należy stosować swobodnie programowalne sterowniki dla sieci Ethernet wykorzystywane do 
transmisji danych z prędkością 10/100 Mbit/s. Urządzenia powinny mieć wbudowane dwa porty do sieci 
Ethernet i wbudowany switch umożliwiający tworzenie połączeń sieciowych w topologii liniowej. Oba porty 
mają wspierać autonegocjację i funkcję Auto--MDI(X). Sterowniki powinny wspierać protokoły 
komunikacyjne wymiany danych z serwerem BMS. 

System ma mieć możliwość późniejszej swobodnej rozbudowy o kolejne elementy i funkcje. Każdy ze 
sterowników powinien obejmować wszystkie wejścia / wyjścia niezbędne do realizacji przewidzianej dla 
niego aplikacji.  

Sterowniki mają być tak skonfigurowane, aby wszystkie wejścia/wyjścia przynależne do danych 
instalacji, a także cały algorytm sterowania znajdowały się w jednym mikroprocesorze, zapewniając tym 
samym niezależną od sieci, oddzielną, zamkniętą pętlę bezpośredniej regulacji cyfrowej. Parametry 
elektryczne i wyskalowanie wejść musi odpowiadać parametrom sygnałów wejściowych zastosowanych 
czujników, przetworników, sygnalizatorów itp. Sterowniki mają być zaprogramowane do bezpośredniego 
sterowania cyfrowego instalacji grzewczych, w tym również podgrzewu murawy, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych, zarządzania energią i zużyciem mediów, oświetleniem, kontrolą 
dostępu i wejść, sprzedaży biletów oraz pozostałych zintegrowanych systemów bezpieczeństwa stadionu, z 
zapewnieniem wzajemnej komunikacji z innymi sterownikami. Instalacja monitoringu, w tym obraz 
pozyskany z kamer CCTV, nie będzie rejestrowany w jednostce centralnej systemu BMS, zachowując możliwy 
pogląd obrazu z kamer. Poza podglądem obrazu na dedykowanej stacji operatorskiej, system BMS powinien 
umożliwiać również dostęp do obrazu z kamer z poziomu urządzeń mobilnych pod warunkiem posiadania 
przez użytkownika odpowiednich uprawnień dostępu. 

Algorytm pracy sterownika powinien zawierać swobodnie definiowane zależności programowe. 
System ma umożliwić załadowanie programów aplikacyjnych i konfiguracji sieciowej do sterowników poprzez 
sieć komunikacyjną ze stanowiska centralnego. Programy aplikacyjne sterowników swobodnie 
programowalnych mają zawierać wszystkie informacje potrzebne do realizacji funkcji wykonywanych przez 
sterownik. W skład programu aplikacyjnego będą wchodzić:  
- funkcje sterownicze i regulacyjne,  
- obsługę programów czasowych opisujących sposób działania zadeklarowanych punktów, to znaczy 
określające czasy zmian wartości poszczególnych parametrów oraz czasy załączenia i wyłączenia 
sterowanych urządzeń.  
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- obsługę i odebranie komunikatów o wszystkich alarmach generowanych w urządzeniach na obiektach oraz 
wszystkich komunikatów awaryjnych generowanych w systemie, 
- rejestrację wybranych punktów analogowych lub binarnych i zapamiętywanie ich wartości 
15.5.6.10 Stanowisko operatora BMS 

Jednostka operatorska danego systemu powinna opierać się na komputerze klasy PC z drukarką,             
z systemem operacyjnym skonfigurowanym przez dostawcę BMS w sposób zapewniający odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa i niezawodność działania: obsługę alarmów i dynamiczny dostęp do monitorowanych 
parametrów systemu, umożliwiając ich wizualizację, modyfikowanie oraz zdalne sterowanie.  

Oprogramowanie stanowiska winno posiadać architekturę otwartą, umożliwiającą współpracę             
z innymi programami, pracującymi w tym samym środowisku co oprogramowanie systemowe stanowiska 
oraz posiadać następujące elementy:  
- graficzny interfejs operatora, zapewniający dynamiczny dostęp i modyfikowanie parametrów systemu oraz 
zdalne sterowanie urządzeniami.  
- kontrolę dostępu, umożliwiającą korzystanie z systemu tylko osobom upoważnionym,  
- obsługę alarmów umożliwiająca przekazywanie operatorowi komunikatów alarmowych zgłaszanych przez 
sterowniki i system, w języku polskim, wg określonych priorytetów,  
- funkcję synchronizacji czasu, zapewniającą poprawne działanie poszczególnych elementów systemu             
i wszystkich operacji związanych z funkcjami czasowymi,  
- rejestrację danych bieżących z monitorowanych instalacji i obiektów w celu wykorzystania ich przy 
tworzeniu raportów i wykresów. 
Należy zapewnić odczyt zmiennych systemu, sprawowanie kontroli i dokonywanie niezbędnych zmian 
parametrów we wszystkich sterownikach obiektu z przenośnego panelu operatorskiego. Panel, 
przystosowany do swobodnego przenoszenia, powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie do gniazda 
sterownika, posiadać klawisze funkcyjne, do wprowadzania danych oraz odpowiedni wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny. Połączenie ze sterownikiem nie może w żaden sposób zakłócać normalnej jego pracy, nie 
może też wpływać na normalną pracę tego sterownika, magistrali, ani przeciwdziałać transmisji alarmów czy 
odbieraniu komend ze stanowiska centralnego. 
15.5.6.11 Oprogramowanie zarządzające 

Na serwerze (jednostka centralna) ma działać 64-bitowy system operacyjny odpowiednio 
skonfigurowany przez dostawcę, zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa i niezawodności działania, 
z zainstalowanym oprogramowaniem BMS. Jednostka centralna ma być wyposażona w relacyjną bazę 
danych, na której ma być przechowywana zarówno konfiguracja systemu BMS, jak również zarejestrowane 
dane i zdarzenia.  

Oprogramowanie stanowiska BMS powinno zapewniać, co najmniej następujące funkcję:  
− zarządzanie siecią;  
− zarządzanie bazą danych;  
− zarządzanie alarmami;  
− poziomy dostępu / zabezpieczenia;  
− kopie bezpieczeństwa;  
− funkcje czasowe;  
− rejestracja zdarzeń i danych 
Oprogramowanie systemu centralnego sterowania i nadzoru musi przekazywać operatorowi wszystkie 

alarmy zgłaszane przez sterowniki i system. Komunikaty alarmowe w języku polskim, mają być wyświetlane 
wg priorytetów alarmów, w kolejności chronologicznej (pierwsze komunikowane są alarmy najwcześniej 
zgłoszone). System powinien posiadać możliwość buforowania wszystkich alarmów zgłaszanych 
jednocześnie. 
15.5.6.12 Protokół komunikacyjny.  

Protokół komunikacyjny służy do wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi składnikami systemu 
(sterowniki, urządzenia). Zastosować sieci komunikacyjne lokalne – RS485 zapewniające dwustronną 
wymianę danych w poszczególnych strefach obiektu oraz sieć główną – Ethernet między rozdzielnicami, 
jednostką centralną oraz stanowiskiem operatorskim. Stacja operatorska powinna być podłączona do sieci 
Ethernet za pośrednictwem standardowej karty komunikacyjnej, obsługiwanej przez protokół IP. Do 
połączenia z siecią komunikacyjną węzłów systemu automatyki należy wykorzystać standardowe routery 
BACnet. Nie dopuszcza się żadnych urządzeń pośredniczących. W strukturze przewidzieć sterowniki 
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swobodnie programowalne pełniące również funkcję bramek komunikacyjnych, przekazujących pakiety z 
sieci źródłowej (lokalnej) do sieci docelowej (głównej).  

Jako protokół wymiany danych pomiędzy stacją operatorską a sterownikami poziomu automatyki 
stosować BACnet. W komunikacji pomiędzy stanowiskiem operatora a zarządzanymi urządzeniami nie 
dopuszcza się stosowania protokołów fabrycznych, typowych dla danego producenta. Dotyczy to w 
szczególności alarmów, harmonogramów czasowych oraz lokalnych rejestracji w sterownikach. 

Protokół komunikacyjny musi być dostosowany do dobranego medium transmisyjnego, zapewniając 
pewną i bezawaryjną wymianę danych pomiędzy wszystkimi sterownikami przy odpowiedniej prędkości 
transmisji. Wszystkie sterowniki należy połączyć ze sobą siecią komunikacyjną.  

Ewentualne rozwiązania i urządzenia dodatkowe, nieopisane w systemie, a wynikające ze specyfiki 
wybranego przez Wykonawcę (w porozumieniu z Zamawiającym) protokołu transmisyjnego systemu 
automatyki i BMS objęte są kontraktem. 

15.5.7 Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pożaru 
W przypadku konieczności wykonania instalacji sygnalizacji pożaru należy zastosować czujniki 
mikroprocesorowe, spełniające następujące założenia: 
- porównanie sygnałów z elementów detekcyjnych z wcześniejszymi odczytami i wzorcami czasowymi 
następuje w czujniku i jest podstawą wywołania alarmu 
- całkowita eliminacja niepożądanych, fałszywych alarmów, co jest możliwe dzięki zastosowaniu filtrów 
cyfrowych, które tłumią sygnały niezgodne z wzorcami typowych pożarów 
Mikroprocesor rejestruje samokontrolę i historię zdarzeń, tworzy automatyczne mapowanie urządzeń, 
kontroluje samodzielnie funkcjonowanie czujki, tworząc komunikację bez zakłóceń. 
Zastosować czujki posiadające samo diagnozę, zapisywaną w nieulotnej pamięci, przechowującej minimum: 
- numer seryjny, adres i typ, 
- datę produkcji, liczbę przepracowanych godzin, datę ostatniej konserwacji, 
- aktualny poziom czułości i zakres kompensacji wpływów, 
- fabryczne ustawienie poziomu czułości, 
- liczbę zarejestrowanych alarmów i uszkodzeń, 
- czas i datę ostatniego alarmu, 
- zapis sygnałów analogowych przed ostatnim alarmem, 
- do 32 możliwych kodów uszkodzeń, które można wykorzystać w diagnostyce, 
Zaleca się stosowanie optyczno – termicznych czujek dymu, jako posiadających najszersze spektrum 
wykrywalności pożarów.  
Ręczne ostrzegacze pożarowe rozmieścić wzdłuż głównych dróg ewakuacyjnych w odległościach nie 
dłuższych niż 40 m dojścia oraz przy hydrantach. 
15.5.7.1 Montaż czujek.  
Czujki należy instalować w gniazdach z izolatorem zwarć, wyjątkiem są czujniki wyposażone we wskaźniki 
zadziałania – gniazda bez izolatorów.  Przy montażu należy kierować się następującymi zasadami:  
- w pomieszczeniach o powierzchni do 80 m2czujki dymu montować w taki sposób, by odległość od 
najdalszego dozorowanego punktu nie przekraczała 6.5m  
- w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 80 m2tak by w/w odległość była mniejsza niż 5.5m  
- czujki muszą znajdować się w odległości większej niż 0.5m od ścian, belek stropowych, podciągów i innych 
przegród pionowych, opraw oświetleniowych, zaś od kratek wentylacyjnych w odległości 1.5m. 
- w pomieszczeniach, gdzie znajdują się czujki należy zachować odległość pionową od składowanych 
przedmiotów i wyposażenia min. 0,5m od czujek  
- wskaźniki zadziałania czujek podstropowych montować bezpośrednio pod czujką na stropie właściwym - 
podłączenia urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją producenta, zwracając szczególną uwagę na polaryzację 
napięcia  
- elementy sterujące i monitorujące montować w szachtach i pomieszczeniach technicznych najbliższych 
urządzeniom 
- rezystory kontroli linii wpinać zawsze na końcu monitorowanej linii  
- ręczne ostrzegacze pożarowe montować na wysokości 1,4m od poziomu podłogi w odległości co najmniej 
0.5m od urządzeń takich jak wyłączniki, przyciski itp. Należy zwrócić uwagę by ROP-y nie zostały zasłonięte 
w związku z późniejszą aranżacją pomieszczeń przez drzwi, meble itp. 
- przyciski alarmowego oddymiania montować na klatkach schodowych każdej kondygnacji oraz w 
pomieszczeniu ochrony. Przy montażu kierować się wytycznymi jak dla ROP-ów  
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- w miejscach gdzie znajdują się czujki w przestrzeniach podstropowych, a sufit ma konstrukcję 
nierozbieralną należy wykonać otwory rewizyjne, celem zapewnienia późniejszego dostępu dla czynności 
serwisowych  
- sygnalizatory akustyczne umocować na ścianie w sposób uniemożliwiający ich celowe lub przypadkowe 
uszkodzenie 
15.5.7.2 Montaż zasilaczy  
Zasilacze urządzeń montować w pomieszczeniach technicznych najbliższych zasilanym urządzeniom. 
Zasilanie urządzeń obiektowych prowadzić kablem PH90. Styk awarii zasilaczy podłączyć do modułów 
monitorujących. 
15.5.7.3 Centrale systemu sygnalizacji pożaru.  
W przypadku rozległego budynku należy przewidzieć  wyposażenie budynku w sieć dwóch central systemu 
sygnalizacji pożaru. Centralki połączone będą ze sobą za pomocą światłowodu, oraz z komputerową stacją 
wizualizacji z monitorem i stosownym oprogramowaniem  przedstawiającym stan wszystkich elementów 
systemu. Centrale sygnalizacji pożaru zlokalizować w zintegrowanym stanowisku dowodzenia, chronionych 
czujkami i ręcznymi ostrzegaczem pożarowym oraz w pomieszczeniu ochrony obiektu , z dodatkowym 
stanowiskiem komputerowym, na którym będzie realizowana funkcja wizualizacji pracy systemu ppoż. 
umożliwiająca obsłudze szybką lokalizację zdarzenia.  
Każda z central może obsłużyć 10 pętli dozorowych, przy czym ze względu na technologię wykonania 
czujników oraz samych central każda z nich może obsługiwać powyżej 512 elementów adresowalnych. 
System musi posiadać procesory w urządzeniach takich, jak:  
- płyta główna  
- karty pętlowe  
- czujniki i moduły pętlowe  
W zależności o przyjętych rozwiązań wyposażyć w pętle adresowalne obsługujące do 125 czujników i 125 
elementów adresowalnych typu moduły. Do wizualizacji systemu przewidzieć zainstalowanie dedykowanego 
systemu posiadającego certyfikat i dopuszczenie CNBOP, którego zadaniem będzie przekazywanie spójnej i 
łatwej do interpretacji informacji na temat aktualnego stanu instalacji przeciwpożarowej. 
15.5.8 Nagłośnienie 
15.5.8.1 Wymagane parametry akustyczne 
System ma zapewnić na trybunach poziom dźwięku nie gorszy niż L=105dB (poziom tła 95dB plus zapas 
10dB) z nierównomiernością rms nie gorszą niż 3dB. W symulacjach należy wykazać uzyskanie poziomu 
dźwięku bezpośredniego co najmniej 2dB więcej, czyli Lsym>107dB  
System ma zapewnić zrozumiałość mowy na trybunach wyrażoną parametrem STIPa nie gorszą niż 0,5 
(wynik podany jako wartość średnia pomniejszona o wartość odchylenia standardowego) z uwzględnieniem 
poziomu tła oraz maskowania dźwięku. 
System ma zapewnić nagłośnienie płyty boiska z poziomem dźwięku nie gorszym niż 95dB i 
nierównomiernością rms 6dB. W symulacjach należy wykazać poziom dźwięku bezpośredniego co najmniej 
2dB wyższy czyli Lsym>97dB.  
System ma zapewnić zrozumiałość mowy na boisku wyrażoną parametrem STIPa nie gorszą niż 0,45 (wynik 
podany jako wartość średnia pomniejszona o wartość odchylenia standardowego) z uwzględnieniem poziomu 
tła oraz maskowania dźwięku. 
15.5.8.2 Wymagania funkcjonalne 
System winien być systemem sieciowym, na który składać się będą minimum dwie amplifikatornie oraz 
stanowisko komentatora sportowego. Punkty te mają być połączone otwartym protokołem sieciowych Dante 
lub równoważnym, z wykorzystaniem medium światłowodowego. W konfiguracji redundantnej podwójnej: 
pierścień oraz podwojone połączenie pomiędzy punktami.   
System elektroakustyczny będzie miał możliwość zdalnej kontroli, sterowania oraz detekcji błędów toru 
elektroakustycznego.  
System musi pracować w technice 100V lub nisko-impedancyjnej. Dobór przekrojów kabli powinien zapewnić 
maksymalne straty wynoszące nie więcej niż 10% wartości mocy.   
Znamionowa moc zastosowanych wzmacniaczy, podana w karcie katalogowej producenta powinna zawierać 
dane przy obciążonych wszystkich kanałach wzmacniacza. Wzmacniacze powinny być urządzeniami 
wielokanałowymi, wyposażonymi w sieciowe karty dźwiękowe przesyłu dźwięku, zgodnie z protokołem 
ethernetowym Dante lub równorzędnym. 
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Wzmacniacze mocy muszą być wyposażone w funkcje oszczędzania energii w czasie, w którym system nie 
będzie wykorzystywany. Automatyczny tryb uśpienia ma powodować zużycie energii nie większe niż 1W w 
przypadku pojedynczego wzmacniacza.  
Wymagane jest, aby system posiadał możliwość, dla każdej linii głośnikowej nagłośnienia trybun, pełnej 
obróbki sygnału w dziedzinie czasu (opóźnienia na kanałach wyjściowych), częstotliwości (korektory 
parametryczne min 10 punktowe z możliwością manipulacji współczynnika dobroci filtru, dodatkowo w 
korektorze możliwe do wyboru typy filtrów to: Low Shelf 6dB i 12dB, High Shelf 6dB i 12dB, Notch) oraz 
obróbkę dynamiki (kompresor, bramka, limiter z pełną możliwością manipulacji takich parametrów jak próg 
zadziałania, proporcja oraz czasy ataku i przytrzymania).  
Procesory DSP muszą mieć możliwość wprowadzenia filtrów FIR dla wykorzystanych urządzeń głośnikowych.   
System będzie posiadał automatyczną regulacje nagłośnienia w zależności od poziomu tła panującego na 
trybunach ze wskazanym progiem zadziałania.   
System będzie posiadał automatyczną eliminację sprzężeń akustycznych dla każdego mikrofonu 
bezprzewodowego w postaci bloku procesora DSP z minimum 12 dynamicznymi filtrami.  
System będzie posiadał wejście priorytetowe z automatyczną funkcją ducker dla wprowadzenia sygnału z 
systemu DSO z dodatkowym potwierdzeniem sygnałem zwarte/rozwarte.  
System będzie posiadał możliwość stworzenia w odpowiednim programie na przenośnym urządzeniu typu 
Tablet interfejsu użytkownika pozwalającego na zdalną kontrolę systemu to jest regulacje głośności, 
ustawienia barwy, wybór źródeł, poziomy wysterowania wejść i wyjść i inne.  
Zastosowane urządzenia systemu nagłośnienia muszą współpracować z systemem DSO, w taki sposób, że z 
systemu ewakuacji będzie możliwość kierowania sygnałów na trybuny i boisko poprzez system nagłośnienia. 
Jednocześnie z systemu nagłośnienia powinna być możliwość kierowania sygnału dźwiękowego do stref 
objętych systemem DSO.  
System będzie zapewniał monitoring następujących parametrów systemu w programie użytkowym na 
komputerze PC lub innym urządzeniu: 

− uszkodzenia urządzeń transmisji sygnału oraz wzmacniaczy mocy i zestawów głośnikowych, 
− pojawienia się sygnału audio w torze elektroakustycznym od wejścia matryc do wyjścia wzmacniaczy 
− temperatura pracy wzmacniaczy oraz informację o zadziałaniu któregokolwiek z zabezpieczeń, 
− stan linii głośnikowych: pomiar impedancji 

System musi posiadać stanowisko realizatora dźwięku/komentatora sportowego wyposażone w mikser 
foniczny cyfrowy min 24 kanały (z ekranem dotykowym oraz możliwością sterowania z urządzenia typu 
IPAD), 2 tory bezprzewodowych mikrofonów oraz odsłuchów bezprzewodowych pozwalające na prowadzenie 
imprezy w obszarze stadionu,  dwa odtwarzacze CD/SD, mikrofon komentatora na statywie stołowym typu 
radiowego oraz wszelkie inne urządzenia peryferyjne konieczne do komfortowej, profesjonalnej pracy 
komentatorskiej.  
Należy zastosować zestawy głośnikowe będące urządzeniami skonstruowanymi do stałych, zewnętrznych 
instalacji w obiektach sportowych, o budowie bez wykorzystania drewna. Zalecana ochrona na poziomie min. 
IP 55, np. wg. normy PN-EN 60529:2003. Sam głośnik i wnętrze obudowy powinno być odpowiednio 
chronione specjalnie przygotowaną osłoną czołową (grillem). Osprzęt, np. uchwyty, wieszaki itp., powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej. Wymaga się, aby głośniki miały potwierdzoną odporność na warunki 
atmosferyczne i działania takich czynników jak wilgotność powietrza, promieniowanie UV, wysoka i niska 
temperatura itp.  
Zastosowane zestawy głośnikowe winny być opisane w karcie katalogowej producenta parametrami, takimi 
jak efektywność podana dla użytecznego pasma pracy. Podobnie charakterystyki kątowe mają być podane 
dla sprecyzowanego pasma częstotliwości. W karcie należy sprecyzować dla jakiego współczynnika szczytu 
określono maksymalny poziom ciśnienia dźwięku generowany przez urządzenie głośnikowe. W karcie 
katalogowej producenta należy podać informacje o sposobie pomiaru danych parametrów przedstawionych 
celem ich weryfikacji. Producent zobowiązany jest do udostępnienia modelu głośnika do przeprowadzenia 
symulacji akustycznych w otwartym programie obliczeniowym.  
Zastosowane urządzenia głośnikowe do nagłośnienia trybun stadionu muszą charakteryzować się 
użytecznym zakresem częstotliwości (-10dB) minimum 85Hz – 21KHz. Muszą to być szerokopasmowe 
urządzenia głośnikowe wykonane w konstrukcji tubowej zapewniające wysoką efektywność (celem 
minimalizacji zużycia energii), i oferować przy mocy ciągłej maksymalnie 600W, poziom ciśnienia dźwięku 
minimum 130dB.  
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Precyzyjne rozmieszczenie oraz ilość urządzeń głośnikowych, spełniających wszystkie powyższe cechy i 
parametry, muszą być wyliczone w otwartym programie do symulacji akustycznych. Symulacje należy 
przeprowadzić zgodnie ze sztuką. W obliczeniach poziomu dźwięku bezpośredniego należy wysterować 
urządzenia głośnikowe sygnałem o widmie szumu różowego, natomiast przy wyliczeniach współczynnika 
zrozumiałości mowy należy wykorzystać sygnał o widmie mowy wg PN-EN 60268-16, w tych symulacjach 
należy też uwzględnić poziom tła oraz maskowanie sygnału.  
15.5.8.3 Wymagania funkcjonalne i użytkowe dla systemu DSO 
Minimalne wymagania dla systemu DSO: 

− prosta architektura, z 4 kanałową magistralą pozwalająca na przeprowadzenie sprawnej ewakuacji, 
− interface na komputer PC do zarządzania systemem z widokiem na rzut obiektu i podział na strefy, z 

możliwością kontroli podstawowych funkcji oraz statusem urządzeń, 
− zintegrowane zasilane bateryjne, 
− systemowy ruter bądź przekaźniki pozwalające na maksymalne wykorzystanie mocy wzmacniaczy 

tak aby pozostawić minimalną wartość niezagospodarowanej mocy.  
Wskazane, aby system został wyposażony w zintegrowany moduł procesora DSP posiadający co najmniej: 

− punktowy korektor parametryczny (parametry: poziom, dobroć Q, częstotliwość), 
− kompresor/limiter (paramtery: ratio, attack, realesse, próg zadziałania)  
− opóźnienie.  

Procesor DSP powinien zapewnić możliwość korekcji i obróbki sygnału dla sygnałów alarmowych DSO 
wysyłanych do zestawów głośnikowych umieszczonych na obiekcie. 
Wymagana jest wysoka jakość dźwięku: pasmo przenoszenia min 50 Hz–20 kHz, zakres dynamiki ze 
stosunkiem sygnał/szum wynoszącym > 100 dB  
Karty pamięci komunikatów powinny pozwalać na zapisanie 32 sygnałów ostrzegawczych i odtwarzanie ich 
np. w dowolnych sekwencjach tak, aby przeprowadzić sprawna akcję ewakuacyjną. Przykładowo: kolejne po 
sobie komunikaty ewakuacyjny, następnie ostrzegawczy w sąsiadującej strefie, inny ostrzegawczy w innej 
strefie. System powinien umożliwiać zwala pełną dowolność w realizacji najbardziej wyszukanych scenariuszy 
pożarowych.    
Wymagane wzmacniacze mocy, pracujące w klasie D o sprawności ponad 80%. 
System musi mieć hierarchiczną architekturę programowania i pozwalać zaprogramować wielopoziomową 
strukturę priorytetów.   
System musi być wyposażony w kartę przesyłu sygnału pro audio w sieci np. Dante lub równoważnym tak, 
aby było możliwe zintegrowanie systemu DSO z nagłośnieniem w sposób cyfrowy po medium 
światłowodowym.  
15.5.8.4 System wspomagania słuchu 
Sygnał audio ma być transmitowany w paśmie akustycznym do aparatów słuchowych osób niedosłyszących 
poprzez przewód ułożony i zamontowany w odpowiedni sposób, tak aby spełnione zostały wymagania normy 
PN EN 60118-4. 
Aparaty dla niedosłyszących mają wbudowaną cewkę indukcyjną (uruchamianą przełącznikiem "T" w 
aparacie), która odbiera sygnał audio emitowany przez pętlę. Cewka aparatu słuchowego przystosowana jest 
do odbioru pionowej składowej pola magnetycznego pętli indukcyjnej. Składowa taka wytwarzana jest 
wewnątrz obwodu pętli, na wysokości około 1.2 m nad podłogą (dla osoby siedzącej). Obecność stalowych 
elementów konstrukcji podłogowej w sąsiedztwie pętli pogarsza równomierność rozkładu natężenia pola 
magnetycznego i może powodować ograniczenie charakterystyki częstotliwościowej systemu, co należy 
uwzględnić przy doborze odpowiedniego wzmacniacza i układu okablowania. Sygnał audio dla 
słabosłyszących pochodzić będzie z systemu nagłośnienia w przypadku pętli zainstalowanych na trybunach 
oraz z interkomów kasowych (lub mikrofonów) w przypadku pętli zainstalowanych w punktach obsługi 
indywidualnej (kasach, punktach informacyjnych, recepcji). 
Dzięki zastosowaniu technologii pętli indukcyjnych do uszu osób słabo słyszących dociera sygnał z 
właściwego źródła dźwięku bez wpływu rzeczywistej odległości słuchacza od tegoż źródła oraz 
wszechobecnych zakłóceń w postaci szumów, pogłosu czy rozmów innych osób. 
15.5.9 Prace wykończeniowe. 
Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z 
tworzywa, kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na 
prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po 
zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. 
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Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je 
zamknąć. 
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy 
zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica 
strefy, zgodnie z przepisami p. poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o 
tak zbudowanej granicy strefy. 
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem 
okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą 
rozbudowę instalacji. 
Elementami, które należy oznaczać, są: 

− pomieszczenia punktów dystrybucyjnych, 
− szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 
− poszczególne panele krosowe, 
− poszczególne porty tych paneli,  
− wszystkie gniazda użytkowników. 

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące 
elementy: 

− podstawa opracowania, 
− informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy 

rozpatrywanej instalacji, 
− opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii, 
− lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość / 

Producent – Dostawca, 
− schemat połączeń elementów instalacji, 
− podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji i ich 

numeracją, 
− widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych, 
− widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników. 

15.5.10 Pomiary i próby montażowe. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary, zgodnie z 
wymaganiami norm oraz zgodnie z zaleceniami producenta zainstalowanego systemu okablowania 
strukturalnego. 
Pomiarów parametrów okablowania strukturalnego dokonać za pomocą specjalistycznych zalegalizowanych 
przyrządów takich jak : tester kablowy, reflektometr kablowy TDR czy analizator cyfrowy. 
Wyniki pomiarów statycznych i dynamicznych należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej. Zakres 
podstawowych prób i pomiarów obejmuje: 

− Parametry mechaniczne: 
a) poprawność podłączenia przewodów, 
b) długość torów transmisyjnych, 
c) zwarcie w parze, 
d) zwarcie między parami, 
e) brak połączenia. 

− Parametry propagacyjne: 
a) stałoprądowa oporność pętli, 
b) impedancja falowa, 
c) opóźnienie propagacji, 
d) błąd opóźnienia, 
e) tłumienie, 
f) straty odbiciowe. 
g) przesłuchy NEXT, PSNEXT, ELFEXT I PSELFEXT, 

− Badania i próby rozruchowe, 
− Sprawdzenie poprawności działania systemów 
− Próby akustyczne -  pomiary współczynnika zrozumiałości mowy i poziomu dźwięku  
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15.6 KONTROLA JAKOŚCI 
Kontroli podlega jakość dostarczanych materiałów, sposób wykonania instalacji, wykonanie zabezpieczenia 
przepustów oraz montaż, lokalizacja i oznaczenie zakończeń. 
Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych prac, których należy dokonać przed 
przystąpieniem do prób.  
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

− spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
− zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
− nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

− wykonania instalacji pod względem estetycznym, 
− ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
− doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
− ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
− doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
− wykonania połączeń obwodów, 
− doboru urządzeń zabezpieczających, 
− rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
− oznaczenia przewodów fazowych neutralnych, kontrolnych i sterowniczych 
− stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również: 
− zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego w danym pomieszczeniu, 
− trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
− zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 

prostoliniowości mocowania, 
− właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, narażonych na wpływ 

czynników atmosferycznych. 
Należy również sprawdzić jakość dostarczonej dokumentacji i oznaczeń. 
15.7 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i użytych materiałów. Obmiar 
robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w 
kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie 
załącznika. 
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji teletechnicznych są: 

• metry [m] dla kabli i rur kanalizacji kablowej, 
• sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń. 
• komplety [szt] dla pomiarów, szkoleń, uruchomień, kalkulacji własnych. 

15.8 ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
15.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
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Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestora na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
15.8.2 Odbiory częściowe. 
Przed odbiorem końcowym instalacji teletechnicznych należy przekazać Inżynierowi poszczególne fragmenty 
instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. 
Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. 
Wynik odbioru częściowego należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy). 
15.8.3 Odbiory końcowe. 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu 
ogólnych zasad odbioru obiektów. 
a) Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inżyniera może być połączony z 

odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
b) Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi. 
c) Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania 

dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru a w 
szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń 
z dokonanych prób montażowych, dziennika robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą 

d) Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w 
protokołach prób i odbiorów, 

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 
prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki, 

e) Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Inżyniera i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady 
i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

15.8.4 Odbiory ostateczne. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i teletechnicznych) 
wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 
zaleceń. 
15.9 Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w części „Wymagania ogólne” ppkt.9  
Cena wykonania robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie i zmontowanie urządzeń, 
− uruchomienie budowanych urządzeń, 
− przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
15.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 50173-1:2018-07 wersja angielska Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 50173-2:2018-07 wersja angielska Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 2: Pomieszczenia biurowe 
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, 

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

342

PN-EN 60839-11-1:2014-01 wersja angielska Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- 
Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu - Wymagania dotyczące 
systemów i części składowych 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi 

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

PN-EN 50849:2017-04  wersja angielska Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
PN-EN 62676-4:2015-06 wersja angielska Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

4: Wytyczne stosowania 
PN-EN 50174-2:2010  Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i 

wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 
PN-EN 50174-1:2010  Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji 

i zapewnienie jakości 
PN-EN 50310:2016-09  wersja angielska Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 

budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi 
PN-EN 61439-1:2011  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 61439-4:2013-06 wersja angielska Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania 

dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS) 
PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy 

w sieciach publicznych 
PN-EN 61439-6:2013-03 wersja angielska Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: Systemy 

przewodów szynowych 
PN-EN 61439-2:2011  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do 

rozdziału energii elektrycznej 
PN-EN 62683-1:2017-11 wersja angielska. Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Dane 

dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji -- Część 1: Dane 
katalogowe 

PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN 60715:2018-01  wersja angielska Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- 
Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury 
rozdzielczej, sterowniczej i akcesoriów 

PN-EN 60947-2:2018-01 wersja angielska. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
niskonapięciowa Część 2: Wyłączniki 

PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: 
Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami 
topikowymi 

PN-EN 60947-5-5:2002/A2:2017-05 - wersja angielska Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -
- Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektryczne urządzenia zatrzymania 
awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej 

PN-EN 60947-5-6:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-6: Aparaty i łączniki 
sterownicze -- Interfejsy d.c. czujników zbliżeniowych i wzmacniaczy łączeniowych 
(NAMUR) 

PN-EN 60947-5-8:2008 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-8: Aparaty i łączniki 
sterownicze -- Trójpołożeniowe łączniki zezwalające 

PN-EN 60947-5-9:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-9: Aparaty i łączniki 
sterownicze -- Łączniki przepływu 

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-1: Łączniki 
wielozadaniowe -- Urządzenia przełączające 

PN-EN 50274:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 
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PN-EN 62026-2:2013-07 wersja angielska Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy 
sterowników (CDI) -- Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i) 

PN-EN 60839-11-2:2015-08 - wersja angielska Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- 
Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wytyczne stosowania 

PN-EN 60839-11-31:2017-07 - wersja angielska Alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-
31: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Podstawowy protokół 
międzyoperacyjności oparty na usługach Web 

PN-EN 50136-1:2012  Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1: 
Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu 

PN-EN 60839-11-32:2017-07 - wersja angielska Alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-
32: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Monitorowanie kontroli dostępu 
oparte na usługach Web 

PN-EN IEC 62820-3-1:2018-07 wersja angielska Systemy interkomowe budynku -- Część 3-1: 
Wytyczne stosowania -- Postanowienia ogólne 

PN-EN IEC 62820-2:2018-03 wersja angielska Systemy interkomowe budynku -- Część 2: Wymagania 
dotyczące rozwiniętych systemów interkomowych budynku (ASBIS) 

PN-EN 50398-1:2017-10 wersja angielska Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe łączone i zintegrowane -- 
Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50130-4:2012  Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla 
grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji 
pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i 
osobistych  

PN-EN 50131-2-2:2018-01 - wersja angielska Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu -
- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania - Pasywne czujki podczerwien 

PN-EN 50131-6:2017-12 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 6: Zasilacze 
PN-EN 62820-1-1:2017-05 wersja angielska Systemy interkomowe budynku - Część 1-1: Wymagania 

dotyczące systemu - Postanowienia ogólne  
PN-EN 62676-1-1:2014-06 wersja angielska Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne  
PN-EN 62676-1-2:2014-06 wersja angielska Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 1-2: Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczące 
transmisji wizji  

PN-EN 62676-4:2015-06 wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 
4: Wytyczne stosowania  

PN-EN 62676-2-1:2014-06 wersja angielska Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 
Część 2-1: Protokoły transmisji wizji-- Wymagania ogólne  

PN-EN 62676-2-2:2014-06 wersja angielska Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 
Część 2-2: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte 
na usługach HTTP i REST  

PN-EN 62676-2-3:2014-06 wersja angielska Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 
Część 2-3: Protokoły transmisji wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP 
oparte na usługach Web  

PN-EN 50518-3:2014-07wersja angielska Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 3: Procedury i 
wymagania dotyczące działania  

PN-EN 50518-1:2014-07 wersja angielska Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 1: Wymagania 
dotyczące rozmieszczenia i konstrukcji  

PN-EN 16947-1:2017-07 wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System 
Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-12  

PN-EN ISO 16484-5:2017-08 wersja angielska Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- 
Część 5: Protokół wymiany danych  

PN-EN ISO 16484-3:2007 Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Funkcje  
PN-EN ISO 16484-5:2017-08 wersja angielska Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- 

Część 5: Protokół wymiany danych  
PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 wersja angielska Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków  



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

344

PN-EN 50667:2017-02  wersja angielska Technika informatyczna -- Zautomatyzowane systemy zarządzania 
infrastrukturą (AIM) -- Wymagania, wymiana danych i zastosowanie 

PN-EN ISO 16484-1:2012 Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 1: Specyfikacja i 
realizacja projektu 

PN-EN ISO 16484-2:2005 Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 2: Sprzęt 
PN-EN ISO 16484-3:2007 Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Funkcje 
PN-EN ISO 16484-5:2017-08  wersja angielska Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- 

Część 5: Protokół wymiany danych 
PN-EN 50600-4-2:2017-02 - wersja angielska Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura 

centrów przetwarzania danych -- Część 4-2: Efektywność zużycia energii 
PN-EN 50600-2-4:2015-05 Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania 

danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego 
PN-EN 12098-5:2017-07 wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie 

systemami ogrzewania -- Część 5: Programatory start-stop dla systemów 
ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7, 

PN-EN 12098-3:2017-07EEnergetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami 
ogrzewania -- Część 3: Urządzenia sterujące elektrycznych systemów ogrzewania -- 
Moduły M3 

PN-EN 12098-1:2017-07 wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie 
systemami ogrzewania -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania 
gorącą wodą -- Moduły M3-5, 6, 7, 8 

PN-EN 63044-1:2017-06 wersja angielska Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy 
automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50491-11:2015-08 Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych 
(HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 11: 
Inteligentne opomiarowanie -- Specyfikacja aplikacji -- Prosty, zewnętrzny 
wyświetlacz użytkownik 

PN-EN 54-31+A1:2016-06 wersja angielska Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 31: Czujki pożarowe 
wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów 
dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła 

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia 
PN-EN 54-7:2004  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe 

działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 
jonizacji 

PN-EN 54-1:2011  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie 
PN-EN 54-3:2014-12  wersja angielska Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 
PN-EN 54-21:2009  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 21: Urządzenia transmisji alarmów 

pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych 
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej 
PN-EN 14604:2006  Autonomiczne czujki dymu 
PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe 
PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 17: Izolatory zwarć 
PN-EN 54-24:2008  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze -- 

Głośniki 
PN-EN 54-23:2010  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe -- 

Sygnalizatory optyczne 
PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 
PN-EN 54-25:2011  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 25: Podzespoły wykorzystujące łącza 

radiowe 
PN-EN 54-5:2017-05  wersja angielska Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- 

Punktowe czujki ciepła 
PN-EN 54-16:2011  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale dźwiękowych systemów 

ostrzegawczych 
PN-ISO 8421-3:1996  Ochrona przeciwpożarowa -- Wykrywanie pożaru i alarmowanie -- Terminologia 
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PN-EN 54-13:2017-05  wersja angielska Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena 
kompatybilności możliwości przyłączenia podzespołów systemu 

PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne 
stosowania 

EN 60079-0:2013            Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe wymagania 
Wytyczne projektowania automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej.CNOB 

16 45233000-9  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW. 
16.1 Przedmiot i zakres stosowania 
16.1.1 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu, drogami i ciągami komunikacyjnymi wokół Stadionu Miejskiego im. Kazimierza 
Górskiego przy ul. Łukasiewicza 34 w Płocku. 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu, 
ciągów komunikacyjnych, nawierzchni drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową: 
a/ roboty przygotowawcze 
-  wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacją Projektową,  w związku z 

projektem budowlano-wykonawczym rozbiórki i budowy Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Górskiego przy 
ul. Łukasiewicza 34 w Płocku. 

b/ roboty ziemne 
- w gruntach kategorii III 
- przy wykonaniu nasypów z gruntu kategorii I−II uzyskanego z dokopu 
c/ podbudowy 
- wykonanie koryta gruntowego wraz z profilowaniem podłoża 
- wykonanie warstwy mrozoochronnej, stanowiącej część podbudowy pomocniczej 
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
-  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
d/ nawierzchnia 
- wykonywanie warstwy ścieralnej wiążącej z betonu asfaltowego 
- wykonywanie warstwy ścieralnej ścieralnej z betonu asfaltowego 
- ułożenie kostki brukowej betonowej 
e/ urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
- wykonanie oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej,  
- wykonanie oznakowania pionowego (znaków ostrzegawczych, znaków zakazu i nakazu, znaków 
informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających) 
f/ elementy ulic 
- ustawienie krawężników betonowych,  
- ustawienie betonowych obrzeży, na podsypce piaskowej grubości 3 cm, wzdłuż projektowanych chodników 
- wykonanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych. 
16.1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
16.2 Materiały 
16.2.1 Beton, cement 
C 8/10 dla fundamentów pod krawężniki, ławki, tablice informacyjne i zalewki, chyba, że dokumentacja 
stanowi inaczej 
C 12/15 dla ław betonowych pod krawężnik  
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom 
aprobaty technicznej 
Cement portlandzki „25” do zapraw, 32,5 i wyższy do podbudowy odpowiadający wymaganiom normy lub 
aprobaty technicznej 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom normy 
Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodników 
zaprawy cementowo-piaskowej  
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16.2.1.1 Piasek do wykonywania warstwy mrozoochronnej 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2. 
Oprócz wymienionych powyżej właściwości materiał użyty do wykonania warstwy mroozoochronnej nie 
powinien zawierać zanieczyszczeń obcych – zawartość nie więcej niż 0.3 %, zgodnie z obowiązującymi 
normami, organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badania wg normy  PN-EN 1744-
1+A1:2013-05 
 
16.2.2 Kruszywo łamane i inne 

− Materiał służący jako podbudowa pomocnicza, zależnie od przeznaczenia, o frakcji  2 - 6,3 lub 6,3 - 
12,8mm. 

− Tłuczeń kamienny 40/63 służący do konstrukcji drenu 
− Kruszywo łamane zwykłe z pierwszego tłuczenia - Kliniec 2/8 gr 5cm służący do konstrukcji drenu 
− Pospółka  

16.2.2.1 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Uziarnienie i właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. niniejszej 
specyfikacji. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania odpowiedniej normy  
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
16.2.2.2 Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno 
spełniać wymagania odpowiedniej normy 
16.2.3 Zbrojenie 
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
norm. 
16.2.4 Geosyntetyki 
Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego terenu ( i skarp ) należy stosować geosyntetyki np.: 

− geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, włókien, taśm) i 
geowłókniny (warstwa runa lub włóknin połączonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji), 

− geosiatki bezwęzełkowe, tj. płaskie struktury w postaci siatki o małym oczku, geosiatki komórkowe, 
tj. przestrzenne struktury zbliżone wyglądem do plastra miodu lub geokompozyty przepuszczalne, tj. 
materiały złożone z różnych geosyntetyków,  

− geomaty z siatki, tj. materiały geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturą przestrzenną (odmianą 
jest geomata darniowa z wcześniej wyhodowaną trawą do natychmiastowego utworzenia roślinnego 
pokrycia skarpy). 

Każdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, 
starzenie się, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i rozerwanie 
i odpornością na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi. 
16.2.5 Asfaltobeton 
16.2.5.1 Warstwa ścieralna 
Podane rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną  - zgodnie 
z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi: 

− kruszywo łamane zwykłe i granulowane z surowca skalnego oraz sztucznego (żużle pomiedziowe 
− grys i żwir kruszony  z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 
− piasek naturalny 
− wypełniacz mineralny 
− pyły z odpylania w otaczarce 
− asfalt drogowy 
− środek adhezyjny 
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a) Kruszywa 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować kruszywa spełniające wymagania 
obowiązujących norm odnośnie: 

− ścieralności 
− nasiąkliwości 
− mrozoodporności 
− składu ziarnowego 
− zawartości zanieczyszczeń obcych 
− zawartości ziarn nieforemnych 
− zawartości zanieczyszczeń organicznych 
− składu ziarnowego  

b) Wymagania wobec piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej zgodnie z obowiązującymi 
normami odnośnie: 

− wskaźnika piaskowego 
− zawartości zanieczyszczeń obcych 
− zawartości zanieczyszczeń organicznych 

c) Wymagania wobec grysu i żwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego zgodnie z 
obowiązującymi normami odnośnie: 

− ścieralności, 
− nasiąkliwości, 
− zawartości ziaren przekruszonych, 
− składu ziarnowego, 
− zawartości zanieczyszczeń obcych 
− zawartości ziaren nieforemnych, 
− zawartości ziaren organicznych 

d) Wymagania wobec piasku naturalnego zgodnie z obowiązującymi normami: 
skład ziarnowy 

− zawartość zanieczyszczeń obcych 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych 

e) Wypełniacz 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować wypełniacz podstawowy lub 
zastępczy, spełniający wymagania podane w obowiązujących normach..  
f) Asfalt 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować asfalt drogowy D50 lub D 70, 
spełniający wymagania określone w obowiązującej normie.  
g) Środek adhezyjny 
Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z asfaltu, mączki mineralnej, piasku lub drobnego kruszywa, 
służąca do budowy ulepszonych nawierzchni drogowych. 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować wypełniacz podstawowy lub 
zastępczy. Dopuszcza się stosowanie dodatku pyłów pochodzących z układu odpylania kruszywa w 
otaczarce. Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043:2004 
dla wypełniacza podstawowego lub zastępczego.  Przechowywanie wypełniacza powinno odbywać się 
zgodnie z podaną normą. 
16.2.5.2 Warstwa wiążąca 
Rodzaje materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/12,5, o grubości warstwy średnio 6 cm 

− Kruszywo łamane granulowane  
− Grys i żwir kruszony  z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego 
− Wypełniacz mineralny 
− Pyły z odpylania w otaczarce 
− Asfalt drogowy, 

zastosowane zgodnie z obowiązującymi normami 
W uzasadnionych przypadkach można za zgodą Inżyniera stosować uzupełniający dodatek piasku 

naturalnego gatunku 1 lub 2 wg odpowiedniej normy. 
a) Kruszywa - do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wyrównawczą należy stosować kruszywa 
spełniające wymagania podane obowiązujących normach.  



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

348

b) Wymagania wobec grysu i żwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnionego  surowca skalnego wymagani 
zgodnie z obowiązującymi normami  
c) Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą należy stosować wypełniacz podstawowy. 
Dopuszcza się stosowanie dodatku pyłów pochodzących z układu odpylania kruszywa w otaczarce. 
Wymagania zgodnei z obowiązującymi normani.  
d) Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą należy stosować asfalt drogowy D50,  spełniający 
wymagania określone w obowiązującej normie.  
 
Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy wiążącej 
Lp. Właściwości Wymagania 

1 2 3 
1. Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie mniej niż 16,0 
2. Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60 0C, zagęszczonych 2x75 

uderzeń ubijaka, kN nie mniej niż 
11,0 

3. Odkształcenie próbek wg metody Marshalla, mm 1,5÷4,0 
4. Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v) 4,0÷8,0 
5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % nie więcej niż 75,0 
6. Grubość warstwy, cm 8.0; 6.0 
7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % nie mniej niż  98,0 
8. Wolna przestrzeń w warstwie,  %(V/V) 4,5÷9,0 
1) oznaczony wg „Wytycznych oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym”,  IBDiM,  Zeszyt 48; dotyczy tylko etapu projektowania mieszanki 

 
16.2.6 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych 
16.2.6.1 Ogólne charakterystyki konstrukcji 
Należy zastosować typowe rozwiązania konstrukcji wsporczych przestrzennych,  konstrukcji wsporczych 
bramowych jednoprzęsłowych według zaleceń producenta oznakowania, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją 
projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 
Konstrukcje wsporcze należy wykonać z ocynkowanych rur i kątowników względnie innych kształtowników, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Dla znaków pionowych zwykłych należy zastosować słupki z rur stalowych ocynkowanych okrągłych, bez 
szwu, walcowanych na gorąco o średnicy zewnętrznej 54.0 mm ±1,25 % średnicy zewnętrznej, grubości 
ścianki 3.6 mm± 15 % grubości ścianki, masie 4.47 kg/m, wg PN-EN 10210-2:2007 
16.2.6.2 Rury 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy zaakceptowanej przez Inżyniera. Powierzchnia 
zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. 
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się 
w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z 
dopuszczalną odchyłką ±10 mm, wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 
m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 
długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 
długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-
EN 10025-1:2007 i inne normy. 
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według odpowiedniej normy 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie  lub na przywieszkach 
metalowych. Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak 
stali i numer wytopu. 
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16.2.6.3 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 
obiektach lub konstrukcjach (słupy latarń), także elementów służących do zamocowania znaków na tym 
obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z 
odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów 
mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych 
obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji 
wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla 
każdej konstrukcji wsporczej. 
16.2.7 Tarcza znaku 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia 
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
16.2.7.1 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 
16.2.7.2 Tarcza znaku z blachy stalowej 
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją 
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów 
zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami 
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. 
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 
antykorozyjnymi. 
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, 
nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 
16.2.7.3 Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku musi być równa i gładka (bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp.). Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie 
itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. 
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po 
tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - 
segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników aluminiowych lub 
odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników 
z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty 
technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm. 
16.2.8 Znaki odblaskowe 
Znaki drogowe odblaskowe powinny być wykonane przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. 
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie 
technicznej. Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą 
znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, 
złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej 
zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub 
klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w 
zależności od rodzaju materiału. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

350

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i 
pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i 
na obrzeżach tarczy znaku. 
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 2 mm dla znaków małych i 
średnich. 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym 
kierunku niż: 2 mm dla znaków małych i średnich. 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w 
każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się 
do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej 
dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 
cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i 
długości przekraczającej 10 cm, pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 
6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o 
powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów 
powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia 
znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do 
powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że 
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co 
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach 
znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o 
przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy 
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego 
załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 
20 μm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 
wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. 
16.2.9 Farby akrylowe - rozpuszczalnikowa z mikrokulkami szklanymi retrorefleksyjnymi 
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
antypoślizgowe z mikrokulkami szklanymi retrorefleksyjnymi. Sposoby nakładania i ilości użytych materiałów 
tj. farby oraz mikrokulek szklanych muszą być zgodne z zaleceniami producenta. 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna 
odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, 
a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 
85%. 
16.2.9.1 Biała farba drogowa 
Farba akrylowa rozpuszczalnikowa z mikrokulkami szklanymi retrorefleksyjnymi. 
Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście preferencyjnej materiałów do 
cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych. 
Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg. 
16.2.9.2 Rozpuszczalnik 
Rozpuszczalnik do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta i 
wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.  
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16.2.9.3 Kulki szklane 
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie 
powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1.50, wykazywać odporność 
na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami. Właściwości kulek szklanych określa aprobata 
techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 

− Materiał odblaskowy - odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni bezpośrednio po 
naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim 
uziarnieniem, zalecanym przez producenta farby i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

− Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone i charakteryzować się następującymi cechami: 
− współczynnikiem załamania światła - ponad 1.50, 
− odpornością na wodę i chlorek sodowy, 
− zawartością mikrokulek z defektami - nie więcej niż 25%. 

16.2.9.4 Punktowe elementy odblaskowe 
Punktowe elementy odblaskowe powinny być wbudowane, zgodnie z zaleceniami producenta, w ten sposób, 
aby zapewniały widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu. 
Rodzaj elementu odblaskowego (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego musi 
być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony 
najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, 
każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość 
punktowego elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, 
powinna być biała lub srebrzysta. 
Właściwości punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom 
POD-97. 
16.2.10 Elementy betonowe prefabrykowane 
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z asfaltu lanego powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w PN-EN 1340:2004 i pozostałych normach  

a) Płyty chodnikowe 35x35x5, 50x50x5 powinny odpowiadać wymaganiom  odpowiedniej normy 

b) Elementy prefabrykowane kostki betonowej grubości 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 
mm, dla kostek o grubości≤80 mm Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie 
powinna być mniejsza niż 60 MPa wg wymagań IBDiM z 10.1995 r. 

c) Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa wg 
wymagań IBDiM z 10.1995 r. (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

d) Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom wg odpowiedniej normy i wynosić 
nie więcej niż 5 %. 

e) Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
odpowiedniej normy. Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg odpowiedniej 
normy powinna wynosić nie więcej niż 4 mm 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm odpowiadające wymaganiom odpowiedniej normy i pozostałym 
normom  
krawężniki betonowe 20×30×100 cm wg odpowiedniej normy 
16.2.11 Punkty wysokościowe 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane  
z gwoździem lub prętem stalowym. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w 
czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0.15 ÷ 0.20 m i długość 1.5 ÷ 1.7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0.30 m i średnicy 0.05 
÷ 0.08 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  
0,04 do 0,05 m. „Świadki” wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0.50 m i przekrój 
prostokątny. 
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16.3 Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− koparki, ładowarki,  
− spycharki, równiarki, 
− samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, 
− walce, ubijaki, płyty wibracyjne. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Przy łączeniu stalowych elementów konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym sprzętem spawalniczym. 
16.3.1 Sprzęt pomiarowy 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym powyższych elementów trasy wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe. 

Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
16.3.2 Sprzęt do wykonywania nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania, w 
zależności od potrzeb, z następującego sprzętu: 
− kotłów produkcyjno-transportowych holowanych przez ciągniki lub samochody, 
− kotłów stałych, 
− otaczarek wyposażonych dodatkowo w suszarkę do podgrzewania wypełniacza, 
− układarek, 
− taczek, żelazek żeliwnych, koksowników, zacieraczek, gładzików, łopat, szczotek, listew drewnianych lub 
stalowych w przypadku układania ręcznego. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do 
zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami 
na szynie lub krawężnikach. 
Do układania obrzeży - narzędzia brukarskie do wbudowania obrzeży betonowych. Podsypka piaskowa pod 
obrzeża betonowe będzie wykonana ręcznie przy użyciu podstawowych narzędzi budowlanych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 
szczotek ręcznych, 
- frezarek, 
- sprężarek, 
- malowarek zalecanych przez producenta farby. 
Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszą być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. 
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Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw 
sprzętu winien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować 
równomierność ich podawania. 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym mechaniczne starcie znakowania w przypadku 
jego korekty oraz szczotką mechaniczną i ręczną do usuwania zanieczyszczeń. 
16.3.3 Sprzęt do wykonywania podbudowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera w miejscu niedostępnym dla walczyków. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu gwarantującego właściwą tj. spełniającą 
wymagania SST jakość robót.  
Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości 
wykonywanego koryta: 
- równiarki samojezdne, 
- spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 
- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, ogumione, wibracyjne, 
- ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu do zagęszczania, 
- w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych (łopaty, szpadle, kilofy, itp.). 
16.3.4 Sprzęt do układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować przy zastosowaniu wytwórni (otaczarki), przeznaczonej 
do wytwarzania mieszanek na gorąco typu zagęszczanego, wyposażonej w izolowany termicznie silos 
gotowej mieszanki o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej. 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. Dopuszcza się dozowanie 
objętościowe asfaltu, uwzględniając zmianę jego gęstości w zależności od temperatury. Odchyłki masy 
dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny być większe 
od ± 2 %.Należy stosować rozkładarki, przeznaczone do układania mieszanki mineralno-asfaltowej typu 
zagęszczanego, wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej warstwy. 
Należy stosować do zagęszczania mieszanki, właściwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej,  walce 
stalowe gładkie lekkie i średnie, walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach. 
16.4 Transport 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie mogą być stosowane następujące środki transportu: 

− samochody skrzyniowe, 
− samochody samowyładowcze, 
− ciągniki kołowe i gąsienicowe, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
wykonywania wykopów. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
- Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami. 
- Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
- Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
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Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty. 
- Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
- Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
- Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się 
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 - Materiały i elementy oznakowania pionowego trasy należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
-  Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z obowiązującymi normami  oraz zgodnie z 
prawem przewozowym. 
16.5 Wykonanie robót 
16.5.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych. 
16.5.1.1 wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem (odtworzeniem) trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą:  

a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Wyznaczenie obiektów mostowych (przepusty z rur betonowych, rur HDPE ) obejmuje sprawdzenie 
wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed 
zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie 
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 
Zamawiający zobowiązany  jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktów 
wysokościowych oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania tych punktów w terenie. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją 
projektową, ST, oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i/lub reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzać czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciąża Wykonawcę.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych  
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
16.5.1.1.1 Wyznaczenie punktów głównych osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
projektu. 
16.5.1.1.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych osi trasy 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych. Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonymi poza granicą robót. 
16.5.1.1.3 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

a) wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych), 
b) wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 

poprzecznych . 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów  poprzecznych. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. Konieczne jest profilowanie przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach, zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inżyniera. 
16.5.1.2 Umocnienie powierzchni geosyntetykami 
Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, bezpośrednio przed ich układaniem na 
przygotowanym podłożu gruntowym. Zaleca się wykonanie rysunku, ilustrującego sposób układania i 
łączenia rulonów, ew. szerokości zakładek, mocowania do podłoża w celu uzgodnienia z Inspektorem 
nadzoru. 
Geosyntetyki na skarpach można układać ręcznie, za pomocą żurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po 
ułożeniu, jak również przy silnym wietrze w czasie układania, geosyntetyki należy chronić przed 
podrywaniem, przytwierdzając je za pomocą kołków mocujących lub obciążając punktowo materiałem, który 
ma być na nich ułożony lub w inny sposób, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest stałe mocowanie 
geosyntetyków do gruntu, można tego dokonać np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami 
lub gwoździami wbijanymi przez podkładkę w paliki uprzednio umieszczone w gruncie. 
Układanie geosyntetyków na skarpie można wykonywać, w zależności od zaleceń producenta: 

− równolegle do krawędzi skarpy, rozpoczynając od dołu skarpy ku górze, zwracając uwagę, aby 
pasmo leżące wyżej przykrywało pasmo leżące niżej, 

− od góry ku dołowi, rozwijając rulony po linii największego spadku z odpowiednimi zakładkami, 
zwykle kotwiąc je u góry i dołu skarpy w rowach kotwiących, wypełnionych zagęszczonym gruntem. 

− należy unikać jakichkolwiek przeciągań lub przesunięć rozwiniętej beli, mogących spowodować 
uszkodzenie materiału. 

− połączenia rozwiniętych rulonów powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta 
16.5.1.3 Roboty ziemne 
- Wykopanie rowków pod krawężniki 
- Wykonanie koryta pod jezdnię 
- Wykonanie koryta pod chodniki 
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- Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów 
Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych, po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowanie 
robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, 
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0.5 m powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż       ±10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp powinno być zgodne z dokumentacją projektową i  nie powinno różnić się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość 
nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 
16.5.1.3.1 Wymagania dotyczące zagęszczenia (koryto  wjazdów) 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy nr 1. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy nr 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy nr 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.     
Tablica nr 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych. 
 MINIMALNA WARTOŚĆ IS 
STREFA KORPUSU Kategoria ruchu KR3 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokość od 20 do 50 cm od pow. 
robót ziemnych 

  
0,97 

16.5.1.3.2 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
16.5.1.3.3 Wymagania odnośnie ruchu budowlanego 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0.3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
16.5.1.4 Wykonanie koryta gruntowego wraz z profilowaniem podłoża 
Prace  obejmują: 
a) wykonanie koryta gruntowego pod wjazdy w gruncie kat. III, głębokość koryta  30 cm,  
b) wykonanie koryta gruntowego pod chodniki w gruncie kat. III, głębokość koryta 10 cm, 
c) profilowanie podłoża; 
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d) zagęszczenie podłoża. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
Na podstawie Dokumentacji Projektowej nawierzchnia będzie wykonana w korycie gruntowym.  
Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i w SST. 
Wymiary koryta powinny być wyznaczone przez wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i 
utrzymywane w czasie robót paliki lub szpilki, za których stan odpowiada Wykonawca. Rozmieszczenie 
palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj stosowanego sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do kategorii gruntu, w którym 
prowadzone są roboty oraz do stopnia trudności jego odspojenia. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera lub 
wykorzystany do budowy nasypów w przypadku gruntu kategorii I-II. 
Przed wykonaniem profilowania podłoża w korycie drogowym należy uprzednio oczyścić je z wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu i odwieźć na miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po wykonaniu profilowania zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania Wykonawca powinien spulchniać podłoże gruntowe na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera, a następnie dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonego w tablicy nr 1. 
Do profilowania podłoża, tam gdzie jest to możliwe, należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
odwieziony na odkład lub wykorzystany w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonywać bezpośrednio po profilowaniu przez wałowanie walcami 
stalowymi, gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostępnych, zachowując optymalną 
wilgotność zagęszczanego gruntu z tolerancją ±2 % dla gruntów niespoistych. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z normą 
PN-S-02205:1998 . 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
16.5.1.5 Podbudowa z kruszywa łamanego 
16.5.1.5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod podbudowę z mieszanki kruszywa łamanego będzie warstwa odsączająca z piasku drobnego. 
16.5.1.5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszankach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernymi wysychaniu. 
16.5.1.5.3 Rozkładanie mieszanki kruszywa 
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Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w 
których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o 
odpowiednich właściwościach. 
16.5.1.5.4 Zagęszczenie mieszanki 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 
daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi przy podbudowie o spadku jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub 
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora. Jeżeli materiał został 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale umożliwiającym prawidłowe zagęszczenie warstwy. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1.0 
według normalnej próby Proctora. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
16.5.1.6 Podbudowa z kruszywa naturalnego 
Podłożem pod podbudowę z mieszanki kruszywa naturalnego będzie koryto. 
16.5.1.6.1 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszankach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernymi wysychaniu. 
16.5.1.6.2 Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w 
których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o 
odpowiednich właściwościach. 
16.5.1.6.3 Zagęszczenie mieszanki 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 
daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi przy podbudowie o spadku jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub 
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora. Jeżeli materiał został 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale umożliwiającym prawidłowe zagęszczenie warstwy. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 1.0 
według normalnej próby Proctora.  
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16.5.1.7 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa 
Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów 
niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub 
wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, 
dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie 
i zagęszczenie. 
Warstwa mrozoochronna powinna być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi pobocza i w rzędach równoległych do osi pobocza lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Kruszywo do wykonania warstwy powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozłożona 
warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej.  
Przy wykonywaniu warstwy o grubości powyżej 20 cm, kruszywo należy wbudować dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 
poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstw należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie należy wykonać po wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej poprzez wałowanie. Wałowanie 
powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 
walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczona za pomocą zagęszczarek płytowych lub ubijakami 
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.00. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z normą BN–77/8931–12 w oparciu o normalną próbę Proctora 
określoną wg obowiązującej normy. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej (z tolerancją od -
20% do +10%), określonej wg normalnej próby Proctora. Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od 
optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.  
Zagęszczona warstwa powinna charakteryzować się jednorodnością, prawidłową równością. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 
16.5.1.8 oznakowanie pionowe i poziome – urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od 
krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, wysokość zamocowania 
znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i 
odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Instrukcją o znakach drogowych 
pionowych i z dokumentacją projektową. Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 
do 30 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość uzależnioną od wysokości słupka. Doły pod słupki 
mocowane na powierzchni pobocza gruntowego należy dostosować do konstrukcji mocującej słupki. 
Doły można wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta oznakowania lub innym sposobem 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, konstrukcje przestrzenne i urządzenia bramowe powinny być 
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta oznakowania i z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm, 
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odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 
postoju, nie więcej niż ±5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 
Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 
Osadzenie dostarczonych gotowych słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno 
uwzględniać: 

− właściwe ustawienie słupka, zgodne z postanowieniami „Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych.Tom I, 

− zachowanie ściśle pionowej pozycji słupka, 
− wypełnienie otworu gruntem, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95 

według normalnej metody Proctora, 
− przymocowanie do barier ochronnych słupków prowadzących U-1b zgodnie z zaleceniami producenta 

oznakowania. 
16.5.2 Roboty związane z nawierzchniami. 
16.5.2.1 Nawierzchnia z asfaltu lanego lub asfaltobetonu 
a) Przygotowanie podłoża 
- Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza lub wiążąca) powinno posiadać projektowany profil, 

powierzchnia jego musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasku, 
błota, kurzu, rozlanego paliwa, itp.). Do usuwania zanieczyszczeń należy stosować szczotki mechaniczne 
i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.). 

- Podłoże nie powinno być skrapiane emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, 
niezbędnym na  odparowanie wody. 

- Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane gorącym asfaltem lub pokryte taśmą 
asfaltową lub innym materiałem uszczelniającym. 

-    Podłożem pod warstwę wiążącą jest warstwa podbudowy asfaltowej, oczyszczona i skropiona. 
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, 
niezbędnym na  odparowanie wody.  
W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie 
skropienia emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego. 

b) Warunki przystąpienia do robót 
- Warstwa  ścieralna nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy 
temperatura otoczenia w ciągu poprzedniej doby będzie wynosiła co najmniej 5°C, a w czasie 
wykonywania robót wynosi nie mniej niż 100C. 
Nie dopuszcza się układania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia podłoża po przelotnym deszczu, jeżeli 
jest to konieczne, powinna być osuszona, np. dmuchawą lub sprężonym powietrzem. W przypadku, 
gdy podłoże podgrzewa się, temperatura w czasie robót może być niższa niż podano powyżej. 
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
poprzedniej doby nie była niższa od  0°C, a w czasie wykonywania robót wynosi nie mniej niż 50C.  
Nie dopuszcza się układania warstwy wiążącej  na wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia podłoża po przelotnym 
deszczu, jeżeli jest to konieczne, powinna być osuszona, np. dmuchawą lub sprężonym powietrzem. W 
przypadku, gdy podłoże podgrzewa się, temperatura w czasie robót może być niższa niż podano 
powyżej. 

c) Wykonanie warstwy z asfaltu lanego  
- Przed przystąpieniem do produkcji asfaltu lanego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w 

obecności Inspektora zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę. 
- można wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki. W przypadku planowanego wykonania 

robót ręcznie, decyzję i technologię należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  
- Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością.  
- Nawierzchnię można oddać do ruchu po jej ostygnięciu do temperatury otoczenia. 
- Zaleca się układanie całą szerokością jezdni. Wówczas występują tylko złącza poprzeczne, między 

dziennymi działkami roboczym. Złącze należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą powierzchnię. Do 
wykonywania złącz można stosować samoprzylepne taśmy asfaltowo-kauczukowe, które przylepiane są 
do obciętej krawędzi przed dalszym układaniem warstwy. 
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-     Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącze  
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącza 
podłużne w warstwie ścieralnej  powinno być przesunięte o co najmniej o 15 cm względem złącza 
podłużnego w niżej leżącej warstwie asfaltowej; złącza poprzeczne o co najmniej 1 metr.  

- Nieobramowany brzeg asfaltowej warstwy ścieralnej powinien być wyprofilowany (1:1) i pokryty 
gorącym asfaltem. Dopuszcza się obcięcie brzegu warstwy i posmarowanie gorącym asfaltem. 

- Mogą być stosowane tylko te taśmy, które posiadają aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę i zaakceptowane przez Inspektora. 

d) Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać mechanicznie, rozkładarką spełniającą wymagania 
punktu 3 niniejszej SST. 
Temperatura mieszanki w koszu rozkładarki nie powinna być niższa od 1400C. 
Zagęszczanie mieszanki powinno być zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135 0C. 
Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wykonywać walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi, spełniającymi 
wymagania podane w punkcie 3 niniejszej SST. Zaleca się stosowanie walców wibracyjnych o masie nie 
mniejszej niż 9 Mg, a walców ogumionych o masie nie mniejszej niż 16 Mg. Zagęszczanie należy rozpocząć 
od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania  zaprawy na 
powierzchnię.   
Niweleta i grubość wbudowanej warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącze 
podłużne w warstwie wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm względem złącza podłużnego 
podbudowy asfaltowej; złącza poprzeczne o co najmniej 1 metr. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Nieobramowany brzeg asfaltowej warstwy wiążącej powinien być wyprofilowany (1:1) i pokryty gorącym 
asfaltem. Dopuszcza się obcięcie brzegu warstwy i posmarowanie gorącym asfaltem. W przypadku 
wyprofilowania brzegu szerokość górnej powierzchni warstwy wiążącej powinna być większa z każdej strony 
co najmniej o 5 cm od szerokości dolnej powierzchni warstwy ścieralnej. W przypadku obcięcia brzegu górna 
powierzchnia warstwy wiążącej powinna być szersza z każdej strony o grubość warstwy ścieralnej.  
16.5.2.2 Chodniki i nawierzchnie stadionu 
a) Obramowanie i opaski jezdni z płyt betonowych wykonuje się zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi, 

jakie obowiązują przy budowie nawierzchni. Płyty betonowe (kostka) nie mogą być układane 
bezpośrednio na podłożu, a jedynie na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej na podbudowie z 
kruszywa łamanego i pospółce. Obramowanie wykonuje się z płyt układanych na ławie betonowej i 
podsypce cementowo-piaskowej gr.min.5cm. 
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z  

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może 
być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 

b) Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna  
 być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
d) Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej 

górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio 
docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu 
chodnika. Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 
zalać zaprawą cementowo-piaskową. Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w 
dokumentacji projektowej. Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. 
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty lub 
wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 

e) dla ułożenia kostki betonowej na podsypkę należy zastosować mieszankę cementowo-piaskową w 
stosunku 1:4. Grubość podsypki powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, 
możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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f) Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji, może być zaraz oddana do ruchu ale po uprzednim 
wykonaniu badań. 

16.5.2.3 Wykonanie ławy 
Wykonanie ławy powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami przepisów i norm, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
16.5.2.4 Wymagania szczegółowe 
a) Nawierzchnie wymagają podłoża posiadającego spadki, zapewniając w ten sposób odprowadzenie wód 

deszczowych w stopniu uniemożliwiającym powstawanie zalewisk po ustaniu opadów. 
b) Nawierzchnie należy układać na podbudowie betonowej lub asfaltowej, zgodnie z projektem lub 

instrukcją producenta, opracowaną na podstawie projektu. 
c) W uzasadnionych przypadkach należy wykonać zamienny projekt drenażu terenu, podlegający 

uzgodnieniu Inspektora Nadzoru. Współczynnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić powyżej 0,4.  
d) Dopuszczalna tolerancja nierówności powierzchni górnej 5 mm na dł. 3 m oraz szczelin między płytami 

lub miejscami połączeń 1,2 mm.  
e) Płyty należy układać krawędziami na styk w temperaturze od + 5° do 25° C z uwagi na rozszerzalność 

cieplną oraz zabezpieczyć na krańcach zewnętrznych powierzchni oporem w postaci krawężnika lub 
innego elementu uniemożliwiającego samoczynne rozsunięcie płyt.  

f) Konserwacja - czyszczenie nawierzchni odbywa się przy pomocy silnego strumienia wody bez użycia 
środków chemicznych. 

g) Należy unikać zatłuszczenia powierzchni.  
16.5.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
16.5.3.1 Oznakowanie pionowe 
a) Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
z betonu wykonywanego „na mokro”, z betonu zbrojonego, inne rozwiązania zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
b)  Należy zastosować typowe rozwiązania konstrukcji wsporczych przestrzennych,  konstrukcji 
wsporczych bramowych jednoprzęsłowych według zaleceń producenta oznakowania, zaakceptowanych przez 
Inżyniera. Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, 
dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
16.5.3.2 Oznakowanie poziome 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, 
a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 
85%. 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, 
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na 
staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania. 
Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju mocowania z uwagi na możliwość uzyskania różnej 
jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe. 
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16.5.4 Elementy ulic 
16.5.4.1 Krawężniki betonowe 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Przy betonowaniu ław należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Dla krawężników ułożonych na płask światło powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 - Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 
3 cm po zagęszczeniu. 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
16.5.4.2 Betonowe obrzeża chodnikowe 
Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno - 
wysokościowe niezbędne do wykonania robót. 
Wyznaczenie takich punktów odbędzie się w oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane przez służby 
geodezyjne. 
Powyższe roboty wykonane będą ręcznie lub mechanicznie. Wykonane koryto powinno być wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi chodnika. Grunt w podłożu koryta należy odpowiednio 
zagęścić. Stopień zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 0.97 zgodnie z PN-S-02205:1998"Drogi 
samochodowe. - Roboty ziemne - Wymagania i badania. 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ±1 cm. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0.5 %. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka z piasku, o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od nawierzchni) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem.  
16.6 Kontrola jakości 
16.6.1 Kontrola w zakresie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg. następujących zasad: 
a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach  

w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 
c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 

miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
16.6.2 Kontrola w zakresie robót ziemnych  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na: 
d) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
e) zapewnienie stateczności skarp, 
f) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
g) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
h) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie  
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16.6.3 Kontrola w zakresie podbudowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw i przestawić wyniki tych 
badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszyw: 
- Uziarnienie mieszanki 
- Wilgotność mieszanki 
- Zagęszczenie podbudowy 
- Właściwości kruszywa 
Pomiary cech geometrycznych podbudowy – szerokość, równość, spadki poprzeczne, rzędne wysokościowe, 
ukształtowanie osi podbudowy, nośność, grubość podbudowy. 
Kontrola wykonanego profilu koryta drogowego:  
- zagęszczenia podłoża 
- Sprawdzenie równości podłoża 
- spadków poprzecznych 
- głębokości koryta i rzędnych dna 
- ukształtowania osi koryta    
- szerokości koryta 
16.6.4 Kontrola w zakresie nawierzchni 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji asfaltu lanego i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru, w celu 
akceptacji. 
Sprawdzeniu podlega: 
- Przygotowanie podłoża 
- Materiał użyty na podkład 
- Grubość i równomierność warstw podkładu 
- Sposób i jakość zagęszczenia 
- Jakość dostarczonych prefabrykatów ( obrzeża) 
- Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika (profilu podłużnego i porzecznego, spoin) 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich badań 
materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną celem 
porównania z wymaganiami niniejszej ST i zatwierdzeniem źródeł materiałów. 
Badanie właściwości kruszywa, wypełniacza, asfaltu,  pomiar temperatury składników mieszanki, mieszanki, 
zawartość asfaltu, uziarnienie mieszanki mineralnej, właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej, pomiar 
grubości warstwy, wskaźnik zagęszczenia warstwy, wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie, badania cech 
geometrycznych warstwy ścieralnej wykonanej  z mieszanki BA – szerokość, równość podłużna, równość i 
spadek poprzeczny, rzędne wysokościowe, ukształtowanie osi w planie, złącza podłużne i poprzeczne, 
wygląd warstwy. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób i wyniki badań przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy układaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
- Sprawdzenie podłoża  
- Sprawdzenie podsypki 
- Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
- Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne 
Spadki poprzeczne 
Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Wymiary wyspy dzielącej 
Grubość podsypki 
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16.6.5 Kontrola w zakresie krawężników betonowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów  
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę piaskową  
b) podsypki z piasku 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - przy dopuszczalnych odchyleniach: 

linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża, niwelety górnej 
płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, wypełnienia spoin, 
sprawdzane co 10 m, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
16.6.6 Kontrola w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów.   
- Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową i z Instrukcją o znakach drogowych 
pionowych (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków), 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
poprawność ustawienia słupków. 
16.7 Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru robót są: 
 - 1 km (kilometr) trasy drogowej robót związanych z wyznaczeniem (odtworzeniem) trasy i punktów 
wysokościowych w terenie, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 - 1 m3(metr sześcienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie 

- 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
- 1 m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego koryta drogowego 
- 1m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z mieszanki betonu asfaltowego BA 0/12,8 o grubości 

5cm   wykonanej nawierzchni  
- 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z mieszanki betonu asfaltowego BA 0/25 o grubości 8 

cm oraz BA 0/20 o grubości 6 cm 
 - 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego na podsypce piaskowej, na podstawie Dokumentacji 
Projektowej, SST, zaleceń Inżyniera i pomiaru w terenie. 
 -   1 m  (metr) ustawionego krawężnika betonowego zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
zaleceniami Inżyniera. 

- 1 szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych, znaków hektometrowych oraz konstrukcji 
wsporczych, a także lamp błyskowych, 

- 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych, wykonanych i ustawionych 
zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych, Dokumentacją  Projektową, Instrukcja o znakach 
drogowych pionowych i zaleceniami Inżyniera, 

-  1 m (metr) ustawienia zapór drogowych. 
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16.8 Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu wg zasad podanych w „ 
Wymagania ogólne…” 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
16.8.1 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 ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwienia wykonania 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
16.8.2 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 Inżynier. 
16.8.3 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 Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
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 SST. 
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 przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
16.8.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3.  recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
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8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru 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 Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
16.8.4 Odbiórpogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
16.9 Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w ST „Wymagania ogólne” ppkt.9  
Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
16.10 Przepisy związane 
PN-EN 206+A1:2016-12  wersja angielska Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2012  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu  
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza chemiczna 
PN-EN 12591:2010  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 1097-2:2010  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-6:2013-11  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1367-1:2007  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodpornośc 
PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn 

- Wskaźnik kształtu 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 1179:2005  Cynk i stopy cynku - Cynk pierwotny 
PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1339:2005  Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody badań 
PN-EN 14157:2017-11  wersja angielska Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na 

ścieranie 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego 

BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
PN-EN 991:1999  Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o 
otwartej strukturze 

PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-1:2016-07  wersja angielska Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:2016-12  wersja angielska Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania 

i stałości objętości 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
PN-B-02481:1998  Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania geometrycznych 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania geometrycznych 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010  Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: 

Wymagania ogólne 
PN-EN 14157:2017-11  wersja angielskaMetody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na 

ścieranie 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw- Metody pobierania   próbek  
PN-EN 1426:2015-08  wersja angielskaAsfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą 
PN-EN 1427:2015-08  wersja angielskaAsfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia - 

Metoda Pierścień i Kula 
PN-EN 12593:2015-08  wersja angielskaAsfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwości 

metodą Fraassa 
PN-EN 12606-1:2015-08  wersja angielskaAsfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości parafiny -

Część 1: Metoda destylacji 
BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas 

mineralno-asfaltowych 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN−70/8931−05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża    

nawierzchni podatnych 
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: 

Wymagania ogólne 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-S-96035  Popioły lotne 
PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-EN 459-1:2015-06  wersja angielska Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 
BN−67/8936−01  Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne 

wykonania odbioru 
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BN−76/8950−03  Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 
podstawie uziarnienia i porowatości  

BN−72/8932−01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne oraz  
PN−S−02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Terminologia, wymagania  i badania 
PN-EN 10210-2:2007  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy 

BN–77/8931–12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN 1340:2004/AC:2007P Dotyczy PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań 
PN-EN 1339:2005/AC  Dotyczy PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań 
PN-EN 15330-2:2017-10 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane 

nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 
2: Specyfikacja mechanicznie igłowanych nawierzchni tenisowych i nawierzchni 
przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych 

PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe -- Odwodnienie dróg 
PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy 
PN-EN 13108-5:2016-07  wersja angielska Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 5: 

Mieszanka SMA 
PN-EN 13249:2016-11  wersja angielska Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni 
obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 

PN-EN 13251:2016-11  wersja angielska Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i 
konstrukcjach oporowych 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  Instrukcja 
techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
- Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987.  
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
- Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120) 
- Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 
IBDiM, Warszawa, 1997. 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
Komentarz do Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Cz. II 
GDDKiA – Transprojekt Warszawa, 2002. 
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP – IBDM, 2001. 
WT-2 2010  Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 
WT-2 2010  Wymagania techniczne – Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
 
17 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW I ZIELENI. 
17.1 Przedmiot i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
gospodarką drzewostanem (usuwanie i pielęgnacją) oraz zakładanie zieleni ozdobnej na terenie objętym 
projektem. 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i 
zieleni zgodnie z projektem. 
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17.1.1 Roboty ogrodnicze – gospodarka drzewostanem 
- karczowanie krzewów i drzew, z wypełnieniem dołów ziemią 
- wykopanie w celu przesadzenia lub całkowite wycięcie drzew liściastych i krzewów z wypełnieniem dołów 

ziemią 
- adaptacja drzewa z zachowaniem misy wokół niego bez zmian w poziomie  
- sadzenie drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją 
17.1.2 Roboty ogrodnicze – zakładanie i pielęgnacja zieleni: 

− oczyszczenie terenu i przekopanie gruntu ręczne i mechaniczne 
− dostarczenie drzew  
− dostarczenie krzewów pnączy i bylin, 
− sadzenie drzew  na terenie do dołów zaprawionych ziemią urodzajną do połowy 
− sadzenie krzewów liściastych na terenie do dołów zaprawionych ziemią urodzajną do połowy  
− ręczne rozrzucenie kory pod drzewami, krzewami i pnączami warstwą 5 cm 
− zakładanie trawników. 

17.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów 
posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków 
Archeologicznych. 
17.1.4 Ochrona środowiska - Zabezpieczenie drzew na czas budowy 
 W czasie trwania budowy w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków 
glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w 
odległości do 10m od rejonu wykonywania robót i dróg dojazdowych powinny być zabezpieczone przed 
urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych. 
 Drzewa w obrębie budowy winny zostać wysoko oszalowane odpowiednimi materiałami, by 
wykluczyć uszkodzenia pni. Deski umieszczone wokół pnia zabezpieczanego drzewa muszą szczelnie do 
niego przylegać, wysokość oszalowania 150-200cm, dolna część każdej deski musi być lekko wkopana w 
ziemię (dolna część desek powinna opierać się na podłożu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych). 
Deski należy rozmieszczać w odległości 40-60cm od siebie, a w miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie 
przylega do pnia powstałą przestrzeń między pniem i deskami należy wypełnić torfem lub jutą. Oszalowanie 
należy przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej. 

Należy również pamiętać, iż na terenach prowadzonych robót budowlanych często dochodzi do 
uszkodzenia lub zniszczenia korzeni na skutek niewłaściwego użytkowania powierzchni ziemi pod koronami 
drzew. Aby temu zapobiec należy nie dopuszczać do poruszania się i parkowania pojazdów bezpośrednio pod 
koronami drzew. Może to powodować zbytnie zagęszczenie podłoża i „duszenie się” bądź miażdżenie korzeni. 
Wszelki ruch sprzętu prowadzić poza rzutami koron lub po specjalnie ułożonych drogach z prefabrykatów 
betonowych. Nie magazynować żadnych materiałów budowlanych pod koronami drzew (zwłaszcza sypkich). 
Jeśli zaistnieje potrzeba prowadzenia prac budowlanych w obrębie systemu korzeniowego drzewa 
wyznaczonego do zachowania należy pamiętać, aby wszelkie prace wykonywać ręcznie.  

Ponadto, prace w rejonie korzeni powinny być prowadzone w okresie spoczynku zimowego roślin (od 
października do marca), a nie w okresie wegetacji, a szczególnie w środku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie 
jest najwyższy. Odsłonięte w trakcie prac ziemnych korzenie należy bezzwłocznie okryć matami ze słomy lub 
tkanin workowych. Maty mogą być również przykołkowane do ścian wykopu.  
 W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach 
należy zasypywać w jak najkrótszym czasie. Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż 2 
tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy winny być 
prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być cały czas wilgotne. W przypadku 
niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew winny być przykryte materiałem 
chroniącym np. matami. Wykopy należy niezwłocznie wypełnić.  
 W przypadku konieczności zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m należy wykonać 
systemy napowietrzające glebę zgodnie z normami pielęgnacji drzew. 
 Prace wykonywane w strefie korzeniowej, związane z ich redukcją, nie mogą prowadzić do 
zachwiania statyki drzewa, co w rezultacie może doprowadzić do jego przewrócenia się - drzewo z wyciętą 
częścią korzeni powinno zachować statykę nie wymagającą dodatkowych wzmocnień (podpór).  
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 Rozpoczęcie prac należy poprzedzić szczegółową analizą, a w przypadkach szczególnych uzyskać 
zgodę właściwego organu do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew znajdujących się w 
sąsiedztwie, przeznaczonych do adaptacji (usunąć martwe gałęzie, zabezpieczyć miejsca próchnicy i 
ubytków). 
 Przed przystąpieniem do prac korony drzew zabezpieczyć poprzez podwiązanie narażonych na 
uszkodzenie gałęzi do sąsiednich konarów. 
 Wszystkie prace prowadzone w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie. 
 W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek 
obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.) należy 
niezwłocznie zawiadomić o tym odpowiedniego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska 
17.1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Oprócz samego wykonania robót składających się na modernizację terenu, na Wykonawcy 
spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 
17.1.5.1 Prace towarzyszące: 
- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów (tyczenie 

geodezyjne), 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych i ich dokumentacji powykonawczej,  
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych 

przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna 
spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach(Dz.U. 2017 poz. 1289) 

- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, 
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej. 
17.1.5.2 Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, 

itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i 
wód gruntowych, 

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz 
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek 
tego transportu, 

- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane 
z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu, 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych 
zabezpieczeń, 

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi. 
17.2 Materiały 
17.2.1 Materiały roślinne. Wymaganie ogólne 
 Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod 
względem jakościowym odpowiadać obowiązującym przepisom.  
 Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki 
szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem 
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także 
równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem 
i koroną oraz między podkładką dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. 
 Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów 
będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca 
szczepienia.  
System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, 
odmiany i wieku rośliny. 
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Rośliny pojemnikowe powinny posiadać skupioną i prawidłowo wykształconą bryłę korzeniową i być 
uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w 
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. Drzewa, krzewy i pnącza 
sadzone z pojemników powinny być uprzednio w nich hodowane. Drzewa i krzewy nie mogą być 
produkowane w pojemnikach ażurowych. Krzewy - muszą być dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 
dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami (zalecenia jakościowe 
opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich). 

Drzewa należy zakupić z prawidłowo wykształconą koroną oraz pniem, nie niższe niż 200 cm. 
Drzewa zabezpieczyć palikami (po 3 wokół każdego drzewa) i taśmą elastyczną. Duże krzewy należy zakupić 
w pojemnikach nie mniejszych niż C5 i o wys. min. 60cm, jedynie małe krzewy liściaste w pojemnikach nie 
mniejszych niż C3 i wys. min.30cm. Pnącza w pojemnikach C2, prowadzone na podporach wys. min. 80cm i 
o długości pędów min. 60cm.  

W przypadku sadzenia krzewów jesienią można sadzić rośliny z tzw. gołym korzeniem (tylko gatunki 
tolerujące takie sadzenie). Taki materiał roślinny nie może wypuszczać młodych liści i korzeni przed 
posadzeniem, nie powinien również posiadać suchych pędów i korzeni. 

Wszystkie drzewa z tego samego gatunku powinny mieć koronę uformowaną na tej samej 
wysokości. 

Gotowa mieszanka dla trawników dywanowych lub parkowych (odporna na deptanie) z oznaczonym 
procentowym składem gatunkowym, klasą, zdolnością kiełkowania i normą, zgodnie z którą została 
wyprodukowana. 
Kora przekompostowana. 

Ziemia urodzajna do zaprawy dołów i rozłożenia na powierzchni  – zawartość rozpuszczalnych soli w 
glebie maks. 500ppm. 

17.2.1.1 Dostawa i przechowywanie materiału roślinnego na budowie 
 Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu 
korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania będą oczyszczone a rany 
zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny 
muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem oraz stagnującą wodą w 
obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać o odpowiednie podlewanie 
roślin w tym okresie. Wszelkie egzemplarze wykazujące zły stan jakości lub posiadające złamane/brakujące 
gałęzie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki chorób, muszą zostać wymienione na nowe na koszt 
Wykonawcy pochodzący od zaakceptowanego Producenta.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiał 
roślinny spełniający wysokie standardy, a rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom 
zamieszczonym w dokumentacji. Rośliny nieoznaczonemetkami w szkółce (z podaniem dla poszczególnych 
grup roślin łacińskiej nazwy gatunku i odmiany, parametrów rośliny zgodnie ze specyfikacją, nazwę 
producenta) będą zwracane na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie 
zamawiającego gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w 
specyfikacji z takim wyprzedzeniem aby możliwe było dokonanie zmian. Materiał roślinny powinien być 
dobrej jakości, nie dopuszczalne jest przechowywanie go w chłodni dłużej niż 7 dni. 

17.2.1.2 Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenów zielonych, zarówno pod trawnik, jak i do donic 

nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna być 
wolna od trwałych części chwastów wieloletnich oraz nasion chwastów. Powinna zawierać dość dużo 
materiału organicznego, rozluźniającego i spulchniającego glebę co znacznie poprawia pojemność wodną i 
ogranicza częstość podlewania. Jakość ziemi urodzajnej należy sprawdzić na etapie realizacji prac. 

17.2.1.3 Materiał roślinny sadzeniowy 
17.2.1.3.1 Drzewa 

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. 
Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez Polski Inspektorat 
Ochrony Roślin.  

Drzewa przewidziane do posadzenia w donicach powinny stanowić materiał prawidłowo uformowany 
z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów, oraz mieć 
zachowane proporcje między bryłą, pniem i koroną. System korzeniowy powinien być skupiony, silnie 
przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie 
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drobne i ogólnie nieprzesuszony. Ważną cechą jest zwarty i regularny kształt, a bryła korzeniowa 
zabezpieczona w pojemniku. 

Pień powinien być prosty, bez odrostów poniżej miejsca szczepienia (odmiany szczepione) i dobrze 
zrośnięty z podkładką (odmiany szczepione). 

Materiał roślinny powinien posiadać w pełni uformowaną koronę, prowadzoną w wieloletnim cyklu 
produkcyjnym przez cięcie, symetryczną, wyraźnie wykształconą, równomiernie, mocno i symetrycznie 
rozgałęzioną w sposób typowy dla gatunku i odmiany. Liści o barwie typowej dla odmiany; nie powinny być 
zwiędnięte, zwijające się, z plamami będącymi objawami chorobowymi (np. chlorozy). 
17.2.1.3.2 Przechowywanie 
 Nie przewiduje się możliwości magazynowania roślin na placu budowy przez dłuższy czas – 
Wykonawca nie może sprowadzić materiału roślinnego na budowę zanim nie zostaną przygotowane miejsca 
dla nasadzeń. 
 Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym lub w chłodni (nie dłużej niż 7 dni). Bryła 
korzeniowa powinna być stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia.  
 Jeśli rośliny nie będą sadzone natychmiast po dostawie, powinny być zadołowane. Korzeniom 
należy zapewnić stałą wilgotność i ochronę przed dostępem światła przez ciasne okrycie materiałem 
zabezpieczającym. Korzenie nie mogą się zaginać. System korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu 
należy poluzować, a rośliny równo rozstawić w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dołowania 
materiał szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.  
17.2.1.3.3 Środki chemiczne 
 Stosowanie herbicydów jest możliwe tylko w przypadku, gdy wskazane są w specyfikacji i w ścisłej 
zgodzie z obowiązującymi przepisami. Środki chemiczne muszą posiadać dopuszczające ich zastosowanie 
certyfikaty i atesty i należy je stosowane w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem przez upoważnione, 
przeszkolone osoby w zakresie użycia takich preparatów, w sposób zalecany przez producenta.  
 Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności zalecanych przez producenta mających związek 
z dawkowaniem i magazynowaniem środków chemicznych. Herbicydy nie mogą pozostać bez dozoru aż do 
chwili umieszczenia ich w bezpiecznych, zamkniętych pomieszczeniach. Wszelkie opróżnione pojemniki 
muszą zostać usunięte z terenu budowy w sposób bezpieczny dla środowiska. 
 Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność podjęcia środków ostrożności w ochronie środowiska, 
ochronie zdrowia ludzi i zwierząt.  
 Zabronione jest przeprowadzanie oprysków w wietrzne dni lub inne nieodpowiednie warunki 
pogodowe.                              
 Za wszelkie szkody spowodowane nie stosowaniem się do powyższych wytycznych oraz wiążące 
się z nimi koszty odpowiada Wykonawca.  

17.2.1.4 Materiał do ściółkowania powierzchni gleby 
Do ściółkowania powierzchni gleby pod nasadzeniami zastosować warstwę kory o grubości 5-10 cm 
rozścielonej na agrowłókninie, 

17.2.1.5 Materiał do wykonania powierzchni wysypanych korą 
− agrowłóknina 60g/m², 
− szpilki do mocowania agrowłókniny w gruncie, 
− kora średnia, 

17.3 Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiających przemieszczanie 

się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczania 
gruntu (w rejonie stref korzeniowych)– do 5 ton. 
17.4 Transport 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Warunki transportu materiałów muszą odpowiadać wymaganiom producenta materiału i nie mogą 
powodować ich uszkodzenia. 

Transport nie może uszkodzić materiału roślinnego, rośliny muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania środki transportu powinny mieć 
gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężar nie 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

374

powodujący uszkodzenia nawierzchni, nadmiernego zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i 
uszkodzenia nawierzchni do 5 ton. 
17.5 Wykonanie robót 
17.5.1 Gospodarka drzewostanem. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną inwestycją przeznaczono do wycinki, zgodnie z decyzją 
nasadzenia zastępcze będą na działkach - nr ewid.  235/3 i  nr ewid. 235/1.  
− Karczowanie drzew z odcięciem piłą mechaniczną  gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na 

linach, odkopaniem korzeni, obcięciem i usunięciem korzeni, przewróceniem reszty pnia przy użyciu liny, 
pocięciem pnia na odcinki dogodne do transportu, ułożeniem gałęzi i konarów w stosy i z wywozem, 
zasypaniem dołu dostarczoną ziemią, ubiciem i wyrównaniem zasypanego dołu. 

− Karczowanie krzewów wraz z bryłą korzeniową, wywozem gałęzi i korzeni i  wypełnieniem dołów ziemią. 
− Wykopanie krzewów w celu przesadzenia i zasypanie dołów ziemią urodzajną. 
− Wycinka drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia zgodnie z Dokumentacją i zezwoleniem wydanym 

przez Wydział Ochrony Środowiska.  
− Wszystkie prace związane z wycinaniem drzew i pielęgnacją mogą być wykonane po uzyskaniu 

zezwolenia wydanego przez WOŚ. 
− Zabiegi pielęgnacyjne drzew przeznaczonych do adaptacji - usunąć martwe gałęzie, zabezpieczyć 

miejsca próchnicy i ubytków.  
− Wywiezienie usuniętych części roślin. 
17.5.2 Zieleń ozdobna. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

− Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez specjalistyczna firmę ogrodniczą. 
− Prace ogrodnicze należy prowadzić po zakończeniu prac budowlanych i po oczyszczeniu terenu z resztek 

budowlanych. 
− W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie występującego na mapie przy wykonywaniu 

wykopów należy przerwać prace i skonsultować się z Inwestorem i Projektantem. 
− Drzewa należy opalikować (3 paliki i taśma ogrodnicza), paliki należy umieścić w dole przed jego 

zasypaniem, nie wolno wbijać ich w bryłę korzeniową.  
− Po  wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny należy obficie podlać. Szczególna  

uwagę należy zwrócić na podlewanie roślin posadzonych w wąskich pasach zieleni w nawierzchni i przy 
budynkach. 

− Pnącza sadzone wzdłuż ogrodzenia z zastosowaniem tymczasowych podpór. 
 Rośliny pnące sadzone jako płożące posadzić bez podpór. 

− Wszystkie drzewa, krzewy, pnącza i byliny po posadzeniu musza rosnąć na tej  
samej głębokości w gruncie, na której rosły w szkółce lub w pojemniku.  

− Założone rabaty wyściółkować korą drzewna – warstwa 5 cm. 
− Trawniki ozdobne należy wykonać siewem. 
− Ziemię z dołów do sadzenia roślin należy wywieźć. 
− Po  wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny należy obficie podlać. 

17.5.2.1 Przygotowanie podłoża pod posadzenia 
 Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (krzewy, pnącza i trawnik z rolki) grunt pod obsadzenia 
winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zależności od rodzaju roślin. W 
przypadku podejrzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy go poddać szczegółowej analizie. 
Ewentualna neutralizacja lub wymiana dużych ilości zanieczyszczonego gruntu wymaga konsultacji z 
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Uzupełnienie głębokich wykopów musi być wykonane gruntem 
rodzimym (materiałem pochodzącym z wykopów wolnym od zanieczyszczeń budowlanych). Należy zwrócić 
uwagę, aby poniżej 1-1,2m nie sypać wierzchnicy z zawartością materiału organicznego. W przypadku 
uzupełniania wykopów, grunt delikatnie zagęszczać warstwami. Ponadto grunt powinien być wystarczająco 
przepuszczalny. Jeżeli został mechanicznie zagęszczony podczas prac budowlanych należy go spulchnić do 
warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały.  
 Po rozłożeniu warstwy wegetacyjnej i materiału ściółkującego lub warstw wykończenia terenu 
ostateczny poziom powinien znajdować się ok. 3 cm poniżej poziomu krawężników 

17.5.2.2 Przygotowanie gruntu  pod nasadzenia na gruncie rodzimym 
17.5.2.2.1 Przygotowanie podłoża pod krzewy i pnącza 
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 Na warstwie podglebia na terenie przeznaczonym pod krzewy powinna znajdować się uprzednio 
uprawiony grunt na głębokość 40cm ziemią urodzajną do uprawy krzewów o składzie trwale poprawiającą 
warunki siedliskowe. Ilość i rodzaj substratu należy zweryfikować w zależności od kondycji gruntu zastanego 
i wymagań poszczególnych projektowanych roślin. Jeśli konieczne Wykonawca powinien spryskać teren 
przeznaczony do uprawy poprzedzającej sadzenie roślin odpowiednim herbicydem na 7 dni przed 
rozpoczęciem robót związanych z uprawą gleby, chyba że producent preparatu zaleca inaczej. 
 Teren powinien być wyrównany tak, by po posadzeniu krzewów i wykończeniu powierzchni teren był 
2 - 3 cm poniżej otaczających nawierzchni. Teren należy wyprofilować wraz z nadaniem odpowiedniej dla 
nasadzeń struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien być tak przygotowany, aby nie pojawiały się 
wody stagnujące.  
17.5.2.2.2 Przygotowanie podłoża pod trawnik z darni 

Prace związane z przygotowaniem gruntu pod trawnik z darni  przeprowadzać mechanicznie. 
Wykonawca powinien spryskać teren przeznaczony do uprawy poprzedzającej wysiew lub sadzenie roślin 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, herbicydem na 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z 
uprawą gleby, chyba że Producent preparatu zaleca inaczej. Wstępnie wyrównać teren tak aby uzyskać 
możliwie jednorodne nachylenia na całym obszarze. Spulchnić i usunąć z warstwy do głębokości 15 cm 
wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane. Na warstwę podglebia należy rozłożyć 15cm warstwę ziemi 
żyznej o PH 6-7 (chyba, że rośliny mają wyraźnie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje 
bardziej szczegółowe instrukcje co do uprawy gleby) i składzie w sposób trwale poprawiającym warunki 
siedliskowe. Przemieszać glebę do głębokości 25 cm.  
 Trawnik z darni może być zakładany przez cały okres trwania wegetacji pod warunkiem panowania 
odpowiednich warunków atmosferycznych (zakładanie w okresie zimowym, podczas mrozów, podczas 
upałów lub po długotrwałych deszczach jest wykluczone). Trawnik z darni nie powinien być również 
zakładany późna jesienią jeśli panują warunki mogące nieprawidłowo wpłynąć na proces przyjmowania się 
trawy.  

17.5.2.3 Sadzenie 
 Darń o grubości 2,5cm, min. wielkość płata darni min. 100x50 cm, mieszanki traw na stanowiska 
półcieniste, znosząca zanieczyszczenia związane ze środowiskiem miejskim, uprawiana w cyklu 12 
miesięcznym, cięta z gruntu. Darń należy układać niezwłocznie na przygotowanym gruncie. Należy delikatnie 
przystrzyc krawędzie koszenia na całej powierzchni. Przy wykończeniu krawędzi należy używać całych 
kawałków darni. Należy je przyciąć, aby odpowiadały rzeczywistej linii krawędzi trawnika. Należy wyrównać 
poziomy podsypując bądź ujmując podłoże pod rozkładaną darń. Rozłożoną darń łączyć poprzez lekkie I 
równe ubijanie drewnianymi ubijakami, w trakcie rozkładania darni. Nie używać wałów. Przykryć darń 
drobno przesianym piaskiem/glebą/torfem i dokładnie rozgarnąć wypełniając wszelkie szczeliny.  
 Dokładnie podlać rozłożoną darń w ciągu 24 godzin od jej rozłożenia. Trawnik dopuszcza się do 
użytkowania po ok. 3 mies. od założenia. 
17.5.2.3.1 Wymagania dotyczące sadzenia krzewów i pnączy 

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 
− pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− dołki pod krzewy powinny mieć wielkość odpowiednia w stosunku do bryły korzeniowej i zaprawione 

ziemią urodzajną, 
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 3 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, który należy 

przywiązać do palika tuż pod koroną 
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego krzewu, 
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
− korzenie roślin zasypywać sypką ziemiąa następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
− pnącza na powierzchniach jako płożące. 

17.5.2.4 Wykończenie powierzchni pod nasadzeniami, 
Pod wszystkimi nasadzeniami krzewów oraz roślin pnących na terenie płaskim wykończenie korą. 

Warstwa materiału wykańczającego ma na celu zmniejszenie stopnia parowania z powierzchni gruntu, 
zminimalizowanie pojawiania się chwastów oraz zwiększenie walorów estetycznych.  
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17.5.2.5 Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (można przyjąć pierwszą połowę października), 
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 

czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 

działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 

należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
17.5.2.6 Przesadzanie drzew i krzewów 

Ewentualna konieczność przesadzania drzew wynika z ich kolizji z projektowaną inwestycji i 
uzbrojeniem podziemnym.  

Przesadzanie drzew należy zlecić wykwalifikowanej firmie, która podczas przesadzania drzew powinna 
uwzględnić: 
− gatunek drzewa, 
− wiek i rozmiary drzewa, 
− przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 
− warunki transportu przesadzanych drzew, 
− warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 
Krzewy przesadzić z zachowaniem bryły korzeniowej.  
17.5.2.7 Pielęgnacja drzew i krzewów po przesadzeniu 

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 
− uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego 

nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie 
chłodnej i wilgotnej pogody, 

− ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania 
wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory 
pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

− układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 
− usuwaniu chwastów. 
17.6 Kontrola jakości 

kontroli podlegają: 
− sposób wykonania wycinki – czy nie wystąpiły uszkodzenia innych drzew lub obiektów terenowych, 
− sposób wykopania drzew i krzewów w celu przesadzenia – m.in. stosowanie odpowiedniego sprzętu (np. 

czy wielkość łyżki przesadzarki dostosowana jest do wielkości drzewa), 
− zgodność wykonanych prac z zaleceniami projektowymi (gospodarka drzewostanem). 
17.7 Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru robót są: 
− karczowanie drzew i krzewów – szt. i m2 

− przesadzanie drzew i krzewów - szt. i m2 

− trawniki – m2 

− nasadzenia krzewów i drzew –szt. 
− Kora – ha i cm grubości 
17.8 Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu wg zasad podanych w „ 
Wymagania ogólne…”. Ponadto: 
− jakość materiału roślinnego, w tym zgodność z założonym w projekcie standardem, 
− jakość wykonanych trawników, 
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− sposób sadzenia roślin oraz mocowania drzew do palików,  
− grubość warstwy kory. 
− jakość materiału roślinnego - jakość darni rolowanej, 
− frakcja i czystość żwiru, grubość warstwy 
− skład podłoża warstwy nośnej. 
17.9 Rozliczenie robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, zgodnie z zapisami w części „Wymagania ogólne” ppkt.9  
17.10 Przepisy związane 
PN-EN-12944-1:2002  Nawozy i środki wapnujące. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne  
PN-EN-12944-2:2002  Nawozy i środki wapnujące. Terminologia. Część 2: Terminy odnoszące się do 

nawozów  
PN-EN-13535:2003  Nawozy i środki wapnujące. Klasyfikacja  
PN-R-67026:2002  Materiał sadzeniowy - Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień 

Zalecenia jakościowe Związku Szkółkarzy Polskich 
PN-G-04599:1997  Torf i wyroby z torfu - Oznaczanie odczynu pH 
PN-G-04598:1997  Torf i wyroby z torfu - Oznaczanie pojemności wodnej 
PN-G-04595:1997  Torf i wyroby z torfu - Oznaczanie stopnia rozkładu 
PN-G-04597:1997 Torf i wyroby z torfu - Oznaczanie wilgotności 
PN-G-04596:1997 Torf i wyroby z torfu - Oznaczanie zawartości popiołu 
PN-G-04600:1998  Torf i wyroby z torfu - Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12580:2013-12  Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe - Oznaczanie ilości 
 
Dział III  45400000-1  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

18 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIA ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I INNYCH PRAC W 
TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY 

18.1 Przedmiot i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
wykonaniu ścian działowych, instalowaniu sufitów i obudów w technologii suchej zabudowy (gipsowo-
kartonowej). Zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie ścian, 
sufitów i obudów wykonanych w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej). Systemy te 
przeznaczone są do wykonywania lekkich ścian działowych, które mogą być stosowane jako nienośne ściany 
wewnętrzne (nieprzenoszące obciążeń od stropu), które zostaną zrealizowane w obiekcie. 
18.1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Cz I Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i specyfikacją. 
18.1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo Budowlane Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm. 
18.1.2.1 Odporność ogniowa 
Jest to zdolność wbudowanego elementu obiektu budowlanego do spełniania określonych wymagań w 
warunkach pożaru. Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od momentu rozpoczęcia 
działania ognia na element do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych 
kryteriów, tj. nośności ogniowej (R), izolacyjności ogniowej (I) oraz szczelności ogniowej (E). Odporność 
ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraża się jedną z klas odporności ogniowej opisanej w PN-EN 
1363-1:2012 - klasa oznaczona kombinacją symboli: R, E, I - wyrażoną w minutach. 
18.1.2.2 Nośność ogniowa (R) 
zgodnie z normą PN-EN 1363-1:2012 jest to czas wyrażony w pełnych minutach, przez który element próbny 
utrzymuje swoją zdolność do przenoszenia obciążenia badawczego w czasie badania. Po czasie określonym 
w badaniach, może nastąpić wyczerpanie nośności, w skutek czego wystąpi przekroczenie dopuszczalnych 
przemieszczeń (odkształceń). 
18.1.2.3 Izolacyjność ogniowa (I) 
zgodnie z normą PN-EN 1363-1:2012 jest to czas, wyrażany w pełnych minutach, przez który element 
próbny utrzymuje w czasie badania swoją funkcję oddzielającą, bez wywołania na powierzchni nie 
nagrzewanej  temperatury, która albo: 
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a) podnosi średnią temperaturę więcej niż o 140°C powyżej początkowej średniej temperatury lub 
b) w dowolnym miejscu przekracza (łącznie z termoelementem ruchomym) więcej niż 180°C powyżej 
początkowej średniej temperatury. 
18.1.2.4 Szczelność ogniowa 
zgodnie z normą PN-EN 1363-1:2012są to czasy, wyrażone w pełnych minutach, przez  które element 
próbny w czasie badania utrzymuje swoją funkcję oddzielającą bez: 
a) powodowania zapalenia tamponu bawełnianego, 
b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem, 
c) wystąpienia i utrzymywania się płomienia. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w „Cz 
Wymagania ogólne”. 
18.2 Materiały 
Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym, 
rysunkami i wybranym systemem oraz akceptacją Zamawiającego. 
18.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 
Lekkie ściany działowe wykonywane w systemach suchej zabudowy wnętrz buduje się z profili, płyt gipsowo-
kartonowych i specjalnego rodzaju akcesoriów służących do połączeń (uchwytów mocujących, wieszaków, 
wkrętów, taśm zbrojeniowych i uszczelniających oraz mas szpachlowych). Najważniejszym jednak 
elementem ścian decydującym w dużej mierze o właściwościach zabudów są właśnie płyty składające się z 
rdzenia gipsowego obłożonego obustronnie kartonem stanowiącym rodzaj zbrojenia, który nadaje płytom 
wytrzymałość na zginanie oraz pozwala uzyskać dobrą gładkość powierzchni płyty. Płyty tworzą licową 
powierzchnię ścianki działowej i są równocześnie okładziną konstrukcji nośnej. 
18.2.1.1 Szczegółowe dane dotyczące elementów suchej zabudowy 
18.2.1.1.1 Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty przewidziane do stosowania zgodnie z projektem swoim zakresem obejmuje płyty o następujących 
wymiarach: grubość 12,5 mm i 15,0 mm i odpowiadają wymogom Polskiej Normy  
18.2.1.1.2 Typy płyt w zależności ich właściwości 

a) Typ A – płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć wyprawy gipsowe oraz elementy 
dekoracyjne, np. farby; 

b) Typ H – płyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody; 
i. Typ H1 – nasiąkliwość ≤ 5%; 
ii. Typ H2 – nasiąkliwość ≤ 10%; 
iii. Typ H3 – nasiąkliwość ≤ 25%; 

c) Typ F – płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu wysokiej 
temperatury; 

d) Typ E – płyta gipsowo-kartonowa do zastosowania jako usztywnienie w ścianach zewnętrznych w 
technologii szkieletowej; 

e) Typ R – płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej wytrzymałości i odporności na niszczące obciążenia 
wzdłużne i poprzeczne; 

f) Typ I – płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej twardości powierzchni. 
Właściwości typów płyt gipsowo-kartonowych określonych powyżej mogą być łączone w obrębie jednej 
płyty. 
18.2.1.1.3 Typy płyt w zależności od użytych środków modyfikujących 
Zależnie od rodzaju użytego materiału do produkcji oraz stosowanych środków modyfikujących rozróżnia się 
następujące 4 podstawowe rodzaje płyt: 

a) Typ 1 i 2 A (dawniej GKB) - płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej nie większej niż 70%. Płyty tego typu stosowane są jako okładziny ścian i sufitów na 
konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk; 
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b) Typ F (dawniej GKF)  - płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. 
Posiada dodatek odcinków włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w 
pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% i występują dodatnie temperatury; 

c) Typ 3 i 4 H 2 (dawniej GKBI) płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, 
którą można stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo 
przekracza 70%, a nie jest wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie 
powinien przekraczać 10 godz.) Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek 
środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego. Płyty tego typu stosowane są w łazienkach, 
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza jako podłoże dla płytek 
ceramicznych. 

d) Typ FH2 (dawniej GKFI) płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI, 
z rdzeniem impregnowanym środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia 
opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. Stosowana w łazienkach czy też kuchniach i innych 
pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70% i występują dodatnie temperatury oraz okresowo, 
tj. do 10 godzin na dobę wilgotność względna nie przekracza 85%, w których dodatkowo istnieją 
wymagania ochrony przeciwpożarowej.  

18.2.1.1.4 Odmiany krawędzi płyt gipsowo-kartonowych 
Podłużne krawędzie płyt obłożone kartonem mogą być różnie kształtowane w zależności od przeznaczenia, 
sposobu spoinowania i preferencji. Występowanie najczęściej używanych rodzajów krawędzi: 
− KS - płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagaj 

stosowania systemowych mas szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoiny. 
− KPOS - płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków pomiędzy 

płytami, mogą być spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśmą zbrojącą spoiny lub 
specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez taśmy. 

− KP - płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich połączeń. 
− KO - płyty o krawędzi okrągłej  
18.2.1.2 Profile stalowe 
Systemowe profile (o wysokości środnika: 50, 75 lub 100 mm) stanowiące konstrukcję nośną dla poszycia 
płytami gipsowo-kartonowymi wielkoformatowymi o grubościach 12,5 i 15 mm, produkowane z blachy 
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno, o wymaganej grubości 0,6 
mm.  
Profile można podzielić na trzy grupy: 
- profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych; 
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych.  
- profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania 
wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. 
Profile mogą być wykonane w wersji wzmocnionej, gdzie blacha została dodatkowo poddana ryflowaniu, 
zapewniając tym samym sztywność ścianki działowej do 50 % większa w porównaniu ze ścianką z użyciem 
profili standardowych (wg badań producenta).  
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie 
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą 
konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna), a 
konsekwencje obciążą wykonawcę. 
18.2.1.3 Masy szpachlowe. Taśmy uszczelniające.  Akcesoria 
Masy szpachlowe wolno, szybko i normalnie wiążące, nanoszone ręcznie i mechanicznie.  
Uszczelnianie połączeń ścian działowych ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane 
polietylenowe systemowe taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm. 
Taśma papierowa stosowanych jako dodatkowe zbrojenie spoiny pomiędzy płytami 
Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych należy stosować wyłącznie łączniki metalowe. 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i uszczelnień na 
obwodzie przegród ogniochronnych powinny być stosowane wyłącznie systemowe gipsowe masy 
szpachlowe, dostosowane do klasy odporności przegrody. 
Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny być 
stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego. 
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łączniki (kołki rozporowe szybkiego montażu, blachowkręty, wkręty lub łączniki przeznaczone do mocowania 
w pustych przestrzeniach). 
18.2.1.4 Rodzaje systemów 
W zależności od wymogów konstrukcyjnych rozróżnia się następujące rodzaje zabudowy: 
− pojedynczej konstrukcji z jednostronnym jednowarstwowym poszyciem płytami.  
− pojedynczej konstrukcji z jedno i dwustronnym dwuwarstwowym poszyciem płytami. 
− podwójnej konstrukcji z dwustronnym dwuwarstwowym poszyciem płytami. 
− okładzinach płytowych układanych na plackach i ruszcie indywidualnym 

18.3 Sprzęt 
18.3.1.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Cz I „Wymagania ogólne”. 
18.3.1.2 Sprzęt do wykonania robót 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy: 
- Do cięcia płyty gipsowo-kartonowe używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła 

płatnica. 
- Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania używamy wolnoobrotową wiertarkę z 

mieszadłem, kielni i wiadro plastikowe. 
- Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt gipsowo-kartonowe stosowany jest powszechnie młotek 

gumowy, łata i poziomica. 
- Do przykracania płyt gipsowo-kartonowe najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania. 
- Narzędzia do spoinowania płyt gipsowo-kartonowe to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny. 
- Dodatkowo mogą być użyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas zabudowy 

poddasza), strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt gipsowo-kartonowe) oraz sznurek malarski (do 
wyznaczania poziomów). 

18.4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w „Cz I Wymagania ogólne” 
18.4.1 Warunki transportu 
Transport i składowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy można zapewnić stosując 
odpowiednie zasady postępowania z płytami gipsowo-kartonowymi podczas ich transportu na plac budowy i 
w trakcie samego montażu. 
- Płyty gipsowo-kartonowe przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio 

przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych. 
- Płyty gipsowo-kartonowe powinny być składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na 

podkładkach drewnianych rozmieszczonych max. co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych płyt 
gipsowo-kartonowych na podłoże to około 5,65 KN/m2. 

- Płyty gipsowo-kartonowe i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie wolno 
stosować płyt gipsowo-kartonowych zamoczonych lub zawilgoconych. 

18.4.2 Warunki składowania na placu budowy 
Przy obróbce lub montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać poniższych wskazówek: 
- Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą 

odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu 
ciężkich pakietów płyt). 

- Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. Niewłaściwe 
składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy 
montaż i prowadzą do powstania usterek. 

- Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe 
muszą być składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. 
Podczas składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność podłoża (stropu). 50 płyt ognioodpornych o 
grubości 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obciąża strop nośny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2). 

- Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty wilgotne 
należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. 

- Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych 
pomieszczeniach. Zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się 
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pomiędzy 40 i 70% wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do 
maksymalnie +40°C. 

- Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. 
18.5 WYKONANIE ROBÓT 
18.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Cz I Wymagania ogólne”. 
Ścianki gipsowo-kartonowe na stelażu montażowym należy wykonywać zgodnie ze wskazaniem zawartym w 
dokumentacji projektowej w odpowiedniej klasie odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej. 
18.5.2 Szkielet metalowy 
W zależności od rodzaju ściany należy stosować wskazany w projekcie profile tworzące szkielet metalowy 
pod płyty gipsowo-kartonowe zgodnie z wytycznymi szczegółowymi producenta. Łączenie stelaży w ściance z 
przestrzenią instalacyjną należy, o ile producent nie określi inaczej, łączyć między sobą paskami płyt nie 
rzadziej niż co 100-120cm. Przedłużanie profili na zakład, nie krótszy niż 10-krotna  szerokość profili (profil 
50 – zakład ≥ 500mm; profil 75 – zakład ≥ 750mm itd). Przy wysokościach ścianek stosowanych w projekcie 
rozstaw profili pionowych co 600mm, z wyłączeniem ścian o odporności pożarowej oraz ściany wzmocnionej 
(wys. 6,50m), w których rozstaw profili pionowych szkieletu wynosi 400mm. Profile obwodowe montowane 
są do surowej posadzki i stropu żelbetowego w rozstawie min. 1000mm (kołek metalowy sufitowy) lub  min. 
500mm (kołek rozporowy lub 2x wkręt FN). Mocowanie profili ściennych do ścian sąsiednich w rozstawie co 
1000mm (co najmniej 3 punkty mocowania).  
18.5.3 Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych 
18.5.3.1 Przycinanie 
Płyty gipsowo-kartonowe można łatwo ciąć za pomocą noża do płyt lub noża do wykładzin. Podczas 
przycinania płyty powinny leżeć płasko na równym podłożu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do 
przycinania. Aby przyciąć płytę należy: naciąć karton strony licowej (zastosować łatę); płytę złamać w 
rdzeniu gipsowym; rozciąć karton strony tylnej. Aby dokonać dokładnego przycięcia, należy użyć piły płatnicy  
lub piły tarczowej z urządzeniem odsysającym. 
18.5.3.2 Obróbka krawędzi 
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga. Karton na stronie licowej obrobić posługując się papierem 
ściernym, strugiem bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami 
także należy oszlifować krawędź kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem należy usunąć pył gipsowy 
z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilżenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy 
szpachlowej. 
18.5.3.3 Wycięcia 
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć posługując się piłą 
otwornicą lub piłką do wycinania. Średnica otworu powinna być ok. 10mm większa niż średnica rury. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy poddawać obróbce w temperaturze otoczenia powyżej+10°C oraz przy 
wilgotności powietrza od 40% do 70%. 
18.5.4 Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń 
18.5.4.1 Mocowanie 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu za pomocą 
odpowiednich wkrętów. 
Należy zachować odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte kartonem co 
najmniej 10 mm, krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15 mm.  
Wkręty lub klamry umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taką głębokość, aby nie 
uszkodzić kartonu główką elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczać do 
powstawania odkształceń płyt gipsowo-kartonowych (spęczenia, naprężenia). Długość elementu mocującego 
zależy od grubości płyty lub grubości okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcję 
nośną. 
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz, 
aby przylegały do konstrukcji nośnej. 
18.5.4.1.1 Połączenia 
Profile przyłączeniowe powinny być mocowane do podłoża i stropu w odstępie <1000 mm; przyłączenia 
boczne muszą mieć co najmniej trzy punkty mocowania. Ściany działowe powinny być szczelnie połączone ze 
wszystkimi ograniczającymi elementami konstrukcyjnymi. Materiał uszczelniający musi na całej swojej 
szerokości wypełniać nierówności podłoża. 
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Powstające styki należy wypełnić masą szpachlową. Tam, gdzie występuje okładzina wielowarstwowa i gdzie 
nie ma wymagań przeciwpożarowych, styki połączeniowe zewnętrznej okładziny można wypełnić elastyczną 
masą spoinową. 
18.5.4.1.1.1 Połączenia elastyczne 
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących ze ścianą działową zakresie >10 
mm, to pomiędzy ścianami działowymi a stropem należy stosować połączenia elastyczne.  
18.5.4.1.2 Kształtowanie spoin 
W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte 
względem siebie, tak by nie powstały spoiny krzyżowe (wymagane przesunięcie  400 mm). W przypadku 
okładziny wielowarstwowej poszczególne warstwy płyt układa się z wzajemnym przesunięciem. Należy 
zwracać uwagę na staranne ustawienie płyt, aby niepotrzebnie nie utrudniać spoinowania. W 
pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienka, natrysk) płyty gipsowo-kartonowe należy umieszczać na 
konstrukcjach ściennych z zachowaniem odstępu ok. 10 mm od górnej powierzchni podłoża. 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania płyt 
w pozycji pionowej ich styki wzdłużnych krawędzi należy umieszczać na profilach pionowych konstrukcji 
nośnej. W przypadku układania płyt w pozycji poziomej styki krawędzi poprzecznych powinny być tak 
rozmieszczone, aby przylegały do profili, z których zbudowana jest konstrukcja nośna ściany działowej. W 
przypadku okładzin stropu z płyt typu kompakt możliwe jest utworzenie spoin pionowych jako „złącza 
ruchomego" (z wykluczeniem przypadku, w którym istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej). 
18.5.4.1.3 Szczeliny dylatacyjne 
Należy uwzględniać szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych obiektów. Tam gdzie występują 
wymagania odporności ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosować się do klasyfikacji 
ogniowej wydanej przez ITB. 
18.5.4.2 Mocowanie obciążeń 
18.5.4.2.1 Mocowanie płaskich przedmiotów na ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
Przedmioty płaskie, nie odstające od ściany mogą być mocowane za pomocą gwoździ lub wieszaków do 
obrazów w dowolnym miejscu poszycia z płyt gipsowo-kartonowych. 
18.5.4.2.2 Mocowanie przedmiotów na suchym tynku i okładzinach ściennych 
Mocowanie obciążeń na suchym tynku i na okładzinach ściennych jest analogiczne jak mocowania obciążeń 
na ściankach działowych. W tym przypadku ze względu na stosunkowo małą odległość płyty gipsowo-
kartonowej od ściany masywnej istnieje możliwość bezpośredniego zakotwienia obciążenia do ściany 
masywnej za pomocą odpowiedniej kotwy. 
18.5.4.2.3 Obciążenia na sufitach 
Obciążenia do 0,06 kN na pole płyty lub metr bieżący mogą być mocowane bezpośrednio do okładziny o 
grubości 12,5 mm za pomocą kołków uchylnych lub kołków rozporowych do płyt gipsowo-kartonowych. 
Należy przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych rozstawów zamocowań. W przypadku systemów 
sufitowych, dla których nie ma wymagań przeciwpożarowych, obciążenia ponad 0,06 kN należy mocować 
bezpośrednio do stropu kondygnacji. Na stropach objętych ochroną przeciwpożarową nie można montować 
żadnych przedmiotów, chyba że przewiduje to dokumentacja techniczna. Dopuszczalne obciążenia 
elementów mocujących na lekkich ścianach działowych oraz obudowach ściennych. 
Stosować się do zaleceń producenta kołków. 
18.5.4.2.4 Przewody, przełączniki, puszki instalacyjne 
Instalacje elektryczne w ściankach działowych i sufitach podwieszanych powinny spełniać wymagania 
odpowiednich norm i przepisów branżowych. Przewody należy prowadzić w wolnych przestrzeniach 
konstrukcyjnych ścianek działowych i sufitów podwieszanych. 
Puszki gniazdek, rozgałęziaczy, przełączników itp. nie mogą być umieszczane naprzeciw siebie po obu 
stronach ścianki, gdyż spowoduje to utratę izolacyjności akustycznej ściany. Puszki należy przesunąć o min. 
600 mm w stosunku do siebie. Ze względu na izolacyjność akustyczną, warstwę materiału izolacyjnego 
wewnątrz ścianki, możemy ścisnąć jedynie do 2/3 jej początkowej grubości. 
Przed zamocowaniem płyt gipsowo-kartonowych należy zaznaczyć na nich miejsca, w których mocowane 
będą gniazdka i puszki elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zarówno przed jak i 
po przykręceniu płyty gipsowo-kartonowe do ściany. Puszki elektryczne należy uszczelnić za pomocą masy 
szpachlowej lub kleju gipsowego. W ścianach, które muszą spełniać wymagania odporności ogniowej, a w 
których nie ma wełny mineralnej lub skalnej, puszki powinny być obłożone od wewnątrz warstwą masy 
szpachlowej o grubości nie mniejszej niż grubość okładziny z płyt gipsowo-kartonowych z jednej strony 
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ścianki. Dodatkowo puszki po dwóch stronach ściany powinny być przesunięte względem siebie o min. 60 
mm. W przypadku, gdy w ścianie znajduje się warstwa wełny skalnej a grubość wełny pomiędzy puszkami z 
dwóch stron jest większa niż  30 mm, puszek nie trzeba oklejać z tylnej strony masą szpachlową. 
18.5.4.2.5 Prowadzenie przewodów przez ścianki działowe 
Instalację elektryczną należy prowadzić po zbudowaniu konstrukcji nośnej ściany i zamocowaniu na niej z 
jednej strony płyt gipsowo-kartonowych. Instalację elektryczną należy prowadzić przez specjalne, fabrycznie 
wykonane otwory w profilach pionowych. Jeżeli zachodzi konieczność robienia otworów w profilach pod 
instalację elektryczną należy obrobić je tak, aby przewody nie uległy uszkodzeniu o ich ostre krawędzie. Przy 
układaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje się do na ścian. 
18.5.4.2.6 Sufity podwieszane i pokrycia stropów 
W płytach gipsowo-kartonowych należy wykonać otwory, przez które prowadzona będzie instalacja lub 
osadzane będą oprawy świetlne. W przypadku sufitów z wymaganiami przeciwpożarowymi, otwory przez 
które poprowadzone zostały pojedyncze przewody elektryczne muszą być całkowicie wypełnione masą 
szpachlową. Wiązki przewodów przebijające płyty muszą być zabezpieczone w sposób spełniający 
wymagania przeciwpożarowe. Jeżeli sufit z wmontowanymi oprawami oświetleniowymi ma spełniać 
wymagania przeciw-pożarowe, to należy stosować obudowy lamp wykonane zgodnie z klasyfikacją ogniową 
lub Aprobatą Techniczną. Sufit podwieszony można dostosować do dodatkowych obciążeń (instalacja, 
oprawy świetlne) poprzez zagęszczenie rozstawów pomiędzy wieszakami i profilami nośnymi.  
18.5.5 Spoinowanie 
18.5.5.1 Spoinowanie standardowe 
Elementy mocujące, łączenia i przejścia przed przystąpieniem do spoinowania fugi należy wyrównać do 
poziomu pokrywających płyt. Podczas padania światła pod pewnym kątem możliwe jest powstawanie cieni 
na powierzchni ściany. Powierzchnie tak wykończone nadają się do pokrywania tapetami (z wyjątkiem tapet 
jedwabnych, winylowych i metalowych), malowania matowego i teksturowanego. 
18.5.5.2 Spoinowanie specjalne 
Ten rodzaj spoinowania stosuje się tam, gdzie podłoże powinno być dopasowane do szczególnych warunków 
oświetlenia (wąski strumień światła) i musi być możliwie gładkie. Efekt taki osiąga się poprzez szerokie 
szpachlowanie spoin lub pokrywanie masą szpachlową całej powierzchni ściany. 
18.5.5.3 Spoinowanie mechaniczne 
Przy powierzchniach powyżej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje się zastosowanie maszyn do 
spoinowania. Dzięki wykorzystaniu skrzynek szpachlujących o różnej szerokości można optymalnie wykonać 
wszystkie czynności w procesie spoinowania. Po użyciu przyrządy należy umyć czystą wodą. 
18.5.5.4 Szpachlowanie 
Proces wypełnienia i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi jest ważnym elementem 
podczas wykonywania prac montażowych z płyt gipsowo-kartonowych. Prawidłowe wykonanie spoiny 
gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych. 
Krawędzie cięte (KC) 
Zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej, krawędzie cięte najpierw należy 
sfazować i oczyścić z pyłu. 
18.5.5.5 Taśmy zbrojące 
Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących: 
- Taśmę papierową 
- Taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego 
- Taśmę z włókna szklanego (z fizeliny) 
Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu 
mechanicznym stosowane są taśmy zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się tylko 
do spoinowania ręcznego.  
18.5.5.6 Wykonanie spoinowania 
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj 
zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez 
taśmy zbrojącej. W obu przypadkach w pierwszej kolejności rozprowadzamy masę szpachlową poprzecznie 
do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i dokładnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem 
jednostajnym rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową wzdłuż całej spoiny. 
18.5.5.6.1 Spoinowanie z taśmą papierową 
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Taśma papierowa nie może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które 
muszą spełniać wymogi odporności ogniowej. W pierwszej kolejności: 
- Odcinamy taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zamaczamy ją w pojemniku z czystą 

wodą.  
- W trakcie namaczania taśmy nakładamy gips szpachlowy, począwszy od krawędzi styku dwóch płyt. 
- Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę papierową w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na 

połączeniu płyt. Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza tworzących się pod taśmą papierową. 
Powierzchnię taśmy pokrywamy cienką warstwą gipsu szpachlowego i czekamy do wyschnięcia spoin. 

- Następnie nakładamy kolejną warstwę gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszą niż spoina i czekamy do 
jej wyschnięcia. 

- Za pomocą gipsu służącego do wykańczania spoin nakładamy ostatnią warstwę wykończenia spoiny 
szerzej o 60-80 mm niż poprzednia warstwa. 

- W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić 
minimum 40 cm. 

- Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępujemy do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą 
zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego. 

18.5.5.6.2 Spoinowanie z samoprzylepną siateczkową taśmą z włókna szklanego 
Samoprzylepna siateczkową taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń 
płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej. 
- Samoprzylepną taśmę siateczkową przyklejamy na styku dwóch płyt gipsowo-kartonowych. 
- Odcinamy taśmę siateczkową na długość wykonywanej spoiny. 
- Gips szpachlowy, wciskamy poprzez oczka taśmy pomiędzy krawędzie płyt gipsowo-kartonowych. 
- Dalej postępować jak w pkt „Spoinowanie z taśmą papierową". 
18.5.5.6.3 Spoinowanie z taśmą z włókna szklanego (z fizeliny) 
Taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które 
muszą spełniać wymogi odporności ogniowej. 
- Odcinamy taśmę z włókna szklanego na długość wykonywanej spoiny. 
- Rozprowadzamy gips szpachlowy, na krawędzie styku dwóch płyt. 
- Dalej postępować jak w Ppkt „Spoinowanie z taśmą papierową". 
18.5.5.6.4 Spoinowanie krawędzi ciętych z użyciem taśmy zbrojącej 
- Krawędzie styku dwóch płyt fazujemy za pomocą nożyka lub struga pod kątem około 45°. 
- Przed położeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca się oczyszczenie i nawilżenie krawędzi. 
- W zależności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej należy postępować wg wskazówek podanych 

wcześniej. 
- W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić 

minimum 40 cm. 
- Nie zaleca się stosowania taśmy siateczkowej. 
18.5.5.6.5 Spoinowanie krawędzi wzdłużnych i ciętych bez użycia taśmy zbrojącej 
Dostępne są masy szpachlowe do wykonywania połączeń pomiędzy płytami bez konieczności stosowania 
taśm zbrojących. W takim wypadku materiałem zastępującym taśmę zbrojącą są włókna szklane lub 
celulozowe zawarte w masie szpachlowej. Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez taśmy jest takie 
same jak przy spoinowaniu z taśmą zbrojącą. 
Gips szpachlowy nakładamy w trzech etapach: 
- Wypełnienie spoiny masą do spoinowania bez taśmy zbrojącej, w dwóch warstwach 
- Nałożenie masy do wykańczania spoin. 
Uwaga ogólna: 
a). Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże 
obciążenia mechaniczne, jak np.: 
- w ściankach działowych z okładziną pojedynczą przy stykach z krawędziami ciętymi; 
- przy wykonywaniu spoin w części budynku w konstrukcji szkieletowej; 
b). Najwyższą wytrzymałość spoiny uzyskuje się stosując taśmę papierową.  
c). Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie podnosi się względna wilgotność powietrza w 
pomieszczeniu. Styki płyt należy spoinować dopiero po zakończeniu wszystkich prac mokrych. W okresie 
zimowym należy unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdyż na skutek naprężeń wywołanych 
zmianą wymiarów spoiny płyty mogą pękać. Spoinowanie płyt powinno być wykonywane w temperaturze 
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powyżej 10°C i wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia 
ścianek płytami gipsowo-kartonowymi należy wypełnić masą szpachlową także styki płyt w warstwach 
wewnętrznych. W tym wypadku można zrezygnować ze stosowania taśmy zbrojącej w warstwach 
wewnętrznych. 
18.5.6 Prace wykończeniowe 
18.5.6.1 Podłoże 
Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do 
dalszego wykańczania: malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać 
zaleceń producentów farb, tapet, płytek ceramicznych i klejów. 
- Całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez 

zanieczyszczeń i pęknięć. 
- Dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej. 
18.5.6.1.1 Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Przed dalszą obróbką powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszą być zagruntowane w celu 
wyrównania chłonności kartonu i masy szpachlowej. Wstępne malowanie rozcieńczoną farbą nie może 
zastąpić gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) środek gruntujący musi 
całkowicie wyschnąć. 
18.5.6.2 Farby 
Płyty gipsowo-kartonowe można pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na 
płytach gipsowo -kartonowych. 
Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierających 
szkło wodne). 
Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych nie poddane dalszemu wykończeniu, mogą żółknąć pod wpływem 
długotrwałego działania światła .W takich przypadkach może się okazać niezbędne nałożenie większej ilości 
warstw farby niż w przypadku nowych płyt. 
Zawsze wykonywać malowanie próbne. Należy wykonać je na większych powierzchniach płyt gipsowo-
kartonowych, obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane. 
18.5.6.3 Lakiery 
Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie okładziny dwuwarstwowej i cało-powierzchniowego szpachlowania 
płyt gipsowo-kartonowych. 
Zalecenie: należy potwierdzić u producenta przydatność jego produktów jako pokryć do płyt gipsowo-
kartonowych. 
18.5.6.4 Tapety i kleje 
Płyt gipsowo-karto nowe można pokrywać wszystkimi dostępnymi w handlu tapetami i klejami. 
Przed przystąpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych 
specjalnym środkiem, ułatwiającym usunięcie zużytej tapety podczas kolejnego remontu. 
Pokrywanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga 
odpowiednich zabiegów przygotowujących podłoże, np. szpachlowania całej powierzchni. 
18.5.6.5 Tynki 
Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odpowiednio przygotować powierzchnię, zgodnie z 
zaleceniami producenta (spoinowanie, szpachlowanie, gruntowanie, zwiększenie przyczepności). Wszelkie 
prace związane z przygotowaniem i wykonaniem robót tynkarskich opisano w rozdziale niniejszej ST - 
Tynkowanie 
18.5.6.6 Płytki ceramiczne i powierzchnie narażone na zwiększone działanie wody 
Ściany działowe, na których układane będą płytki ceramiczne, należy pokryć podwójną okładziną z płyt 
gipsowo-kartonowych. Rozstaw między profilami pionowymi musi wynosić max. 600 mm. Przy okładzinie 
jednowarstwowej z płyt o grubości min. 12,5 mm należy zredukować rozstaw do max. 400 mm, nie jest to 
jednak sposób wykonania zalecany w projekcie) 
W łazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposób pomieszczeniach należy stosować płyty 
wodoodporne. Przy układaniu i klejeniu płytek należy stosować się do zaleceń producentów płytek i klejów. 
Wszelkie prace związane z przygotowaniem i wykonaniem robót pokrywczych opisano w rozdziale niniejszej 
ST – Roboty pokrywowe 
18.5.7 Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (łazienki, umywalnie, prysznice). 
W łazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposób należy stosować impregnowane 
płyty gipsowo-kartonowe (H1, H2). Nie należy stosować płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o 
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stale podwyższonej wilgotności względnej powietrza (np. w zbiorowych natryskach itp.). W pomieszczeniach, 
w których zastosowano płyty gipsowo-kartonowe, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Przed ułożeniem 
płytek ceramicznych lub uszczelnianiem folią w płynie należy dokładnie zagruntować całą powierzchnię 
środkiem gruntującym zalecanym przez producenta kleju lub folii. 
18.5.7.1 Uszczelnienie 
W obrębie kabin prysznicowych należy uszczelnić ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych przed 
pryskającą wodą (min. 2000 mm) za pomocą folii w płynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie 
powinno sięgać powyżej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm). Płyty gipsowo-kartonowe 
powinny kończyć się ok. 1 cm nad podłożem. Na całej powierzchni podłogi należy ułożyć uszczelnienie (np. 
folię w płynie), które na wszystkich pionowych elementach należy przedłużyć do wysokości co najmniej 150 
mm ponad poziom wykończonej posadzki. Przy wylewaniu posadzki samopoziomującej należy zwrócić 
uwagę, aby wilgoć nie dostała się do konstrukcji ściany lub za okładziny ścienne (należy zabezpieczyć je 
przed wilgocią folią budowlaną). Do układania płytek należy stosować elastyczne kleje, które nie nasiąkają 
wodą. Spoiny pomiędzy podłogą i ścianami należy wypełnić trwale elastycznym, grzybobójczym materiałem 
spoinowym (silikon sanitarny).  
W celu zapewnienia izolacji akustycznej należy umieścić pomiędzy krawędzią urządzenia a ścianą działową 
uszczelkę łączącą. 
18.5.7.2 Montaż instalacji za okładziną ściany rodzimej. 
Wykonanie obudowy ściennej instalacyjnej z płyt gipsowo-kartonowych wymaga  mocowania do ściany 
rodzimej  rur i przewodów instalacyjnych. Obudowy ścienne zaleca się pokryć podwójną okładziną z płyt 
gipsowo-kartonowych. 
18.5.7.2.1 Izolacja dzwiękoszczelna i ogniowa 
Ze względu na zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego i ochronę przeciwpożarową obudów 
ściennych przestrzeń konstrukcyjną ścian instalacyjnych i okładzin ściennych należy wypełnić pustą wełną 
mineralną szklaną. Wełna powinna być tak umieszczona, aby się nie zsuwała, była mocno ubita i wypełniała 
całą przestrzeń konstrukcyjną. 
18.5.7.2.2 Przejścia instalacyjne 
Przejścia rur i inne otwory, o ile nie stanowią inaczej wymagania pożarowe, należy uszczelnić, ewentualnie 
można użyć pierścieni samouszczelniających (gumowych). Otwory do przewodów i armatur muszą mieć 
średnicę większą o 10 mm niż średnica przewodu lub rury, które mają przez ten otwór przechodzić. Na 
krawędzie cięte i otwory w okładzinie należy nałożyć środek gruntujący, który spowoduje lepszą 
przyczepność trwale elastycznego materiału spoinowego (silikon sanitarny). 
18.5.7.2.3 Instalowanie urządzeń sanitarnych 
Urządzenia sanitarne należy montować na specjalnych stelażach, przymocowanych bezpośrednio do podłoża 
nośnego (ściana, podłoga; nie wolno ich mocować do jastrychu pływającego i płyty gipsowo-kartonowej). 
Armaturę można instalować do zamocowanych pomiędzy słupkami pionowymi profili. W przypadku 
instalowania urządzeń sanitarnych lub szafek o wadze powyżej 70 kg na 1 m ich szerokości (wraz z 
obciążeniem użytkowym) nie opartych na podłożu nośnym zaleca się w miejscu podwieszenia tych 
elementów zastąpić pionowe profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podłoża za pomocą 
kątowników łączących do profili. Rury należy mocować w sposób zapobiegający drganiom. Taki sposób 
mocowania wraz z osłonięciem rur kołnierzami z wełny mineralnej wytłumi szum płynącej wody oraz pozwoli 
uniknąć skraplania się pary wodnej na ich powierzchni. 
18.5.7.3 Konstrukcje ogniochronne z wykorzystaniem systemów suchej zabudowy 
18.5.7.3.1 Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych z określoną odpornością ogniową 
Konstrukcja ścian z wymaganą odpornością ogniową winna być wykonana godnie z deklaracją i aprobatą 
techniczna danego systemu dla konkretnej klasy odporności ogniowej przegrody. O ile dokumenty te nie 
określają szczegółowo, należy uwzględnić podstawowe wymogi: 

− ruszt mocowany do stropu i podłoża kołkami rozporowymi szybkiego montażu w rozstawie według 
rozwiązań systemowych. Skrajne profile winny być mocowane do ścian ograniczających pomieszczenie, 
w zależności od rodzaju tych ścian, odpowiednio dobranymi łącznikami. 

− pod obwodowe profile ściany należy stosować taśmę uszczelniającą. W przypadku drobnych nierówności 
podłoża (do 3 mm), dopuszcza się użycie uszczelnień z taśmy systemowej. W przypadku większych 
nierówności podłoża należy stosować uszczelnienie z pasków z wełny mineralnej o grubości 10 mm.  

− płyty mocuje się pionowo do rusztu specjalnymi blachowkrętami o długości większej o 10 mm od sumy 
grubości łączonych elementów. Rozstaw wkrętów mocujących ostatnią (zewnętrzną) warstwę płyty 
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gipsowo-kartonowej do profilu zarówno w środku jak i przy krawędziach pionowych płyty powinien 
maksymalnie wynosić 25 cm.  

− w przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnętrzne) płyty gipsowo-kartonowej 
mogą być mocowane wkrętami rozstawionymi maksymalnie co 75 cm.  

− styki pionowe płyt gipsowo-kartonowych z jednej strony ściany muszą być przesunięte o moduł 
rozstawu profili (słupków) w stosunku do styków na drugiej stronie ściany.  

− przy wielokrotnym opłytowaniu styki każdej następnej warstwy płyt również muszą być przesunięte o 
ten sam moduł.  

− dopuszcza się występowanie styków poziomych. Ich wzajemne minimalne przesunięcie musi wynosić 40 
cm.  

− w przypadku konstrukcji z jednokrotnym pokryciem płyty gipsowo-kartonowej styki poziome mogą być 
podparte odcinkami profili.  

− styki płyt wszystkich warstw ścian ogniochronnych muszą być spoinowane systemową, atestowana 
masą szpachlową, zaś styki ostatniej warstwy muszą być dodatkowo zbrojone taśmami z włókna 
szklanego (w przypadku ścian o odporności ogniowej niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas 
szpachlowych oraz taśmy papierowej).  

− w przypadku spoinowania obłożonych kartonem krawędzi półokrągłych płyt gipsowo-kartonowych 
można je spoinować bez użycia taśmy, pod warunkiem zastosowania specjalnej masy szpachlowej 
przeznaczonej do spoinowania bez taśmy spoinowej. 

− wszystkie szczeliny występujące na całym obwodzie ściany należy wypełnić gipsową masą szpachlową. 
− wnętrze ściany należy wypełnić płytami lub matami z wełny mineralnej kamiennej lub mineralnej 

szklanej.  
− w ścianach o wysokości powyżej 3 m można stosować poziome podparcie wełny co 3 m., używając 

odcinków profili  
− w ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować dylatacje w miejscach, gdzie 

występuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy długość prostego (bez dylatacji) 
odcinka ściany przekracza 15 m.  

− w ścianach o określonej odporności ogniowej należy stosować drzwi zgodne z wymaganiami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku poz. 1442).  

− drzwi montowane w ścianach odporności ogniowej o lekkiej konstrukcji należy mocować w ścianie 
używając profili wzmocnionych). Maksymalna masa skrzydła drzwiowego nie powinna przekraczać 
dopuszczonej przez producenta masy; 

− w przypadku skrzydeł o masie przekraczającej podane wielkości należy stosować indywidualnie 
zaprojektowane wzmocnienie, zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub 
aprobatach technicznych drzwi. 

− przy przeprowadzaniu przez ściany instalacji należy stosować profesjonalne rozwiązania uszczelniające o 
takiej samej odporności ogniowej jaką posiada ściana  

− w przypadku przejść instalacyjnych należy stosować jedynie rozwiązania, które przewiduje ich 
zastosowanie w ścianach gipsowo-kartonowych zgodnie z klasyfikacją ogniową lub aprobatą techniczną.  

− każde przejście instalacyjne należy instalować zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach 
ogniowych lub aprobatach technicznych przejść instalacyjnych.  

− puszki instalacji elektrycznej można wbudowywać w dowolnym miejscu ściany o określonej odporności 
ogniowej.  

− odległość między krawędziami puszek elektrycznych nie może być mniejsza niż 60 mm.  
− puszki należy zabezpieczyć warstwą systemowej masy szpachlowej o grubości nie mniejszej niż 30 mm. 

18.5.7.3.2 Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych z określoną odpornością ogniową 
Rozwiązania konstrukcyjne sufitów zarówno stanowiących osłonę ogniową stropu jak i samodzielną 
przegrodę ogniową są bardzo podobne i należy stosować zasady opisane w rozdziale powyżej.  
− Stosować zamiennie profile sufitowe i przyścienne, mocowane w płaszczyźnie sufitu do ścian 

okalających pomieszczenie, przy pomocy odpowiednio dobranych łączników w rozstawie według 
rozwiązań systemowych.  

− Każdorazowo profile te są zamontowane w dwóch warstwach wzajemnie prostopadłych, których główna 
(górna) warstwa jest podwieszona za pośrednictwem wieszaków systemowych.  
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− Do profili warstwy głównej (górnej) zamocowane są profile warstwy dolnej za pośrednictwem łączników 
krzyżowych. Końce profili warstwy nośnej (dolnej) wsunięte są pomiędzy półki profilu, natomiast końce 
profili warstwy głównej (górnej) opierają się na górnej półce profilu  

− Występują rozwiązania w których stosuje się dodatkowy otok profilowy na dwóch przeciwległych 
ścianach dla wsunięcia końców głównej (górnej) warstwy profili. Rozstaw profili warstwy nośnej (dolnej) 
nie powinien być większy niż 40 cm. 

− Do profili warstwy nośnej (dolnej) mocowane jest poszycie z płyt gipsowo-kartonowych w układzie 
poprzecznym. Krawędzie podłużne płyt usytuowane są prostopadle do profili warstwy nośnej (dolnej). 
Układ podłużny poszycia z płyt gipsowo-kartonowych jest niedopuszczalny. 

− Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili warstwy (nośnej) dolnej za pomocą specjalnych 
blachowkrętów o długości większej o 10 mm od grubości łączonych elementów. Rozstaw wkrętów 
mocujących ostatnią (zewnętrzną) warstwę płyty gipsowo-kartonowej winien maksymalnie wynosić 17 
cm.  

− W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnętrzne) płyty gipsowo-kartonowej 
mogą być mocowane wkrętami rozstawionymi maksymalnie co 40 cm.  

− Styki poprzeczne w obrębie jednej warstwy winny być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm.  
− Styki podłużne jak i poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia muszą być przesunięte względem 

siebie o minimum 40 cm. 
− Styki płyt wszystkich warstw sufitów ogniochronnych muszą być spoinowane systemową masą 

szpachlową, zaś styki ostatniej warstwy muszą być dodatkowo zbrojone taśmami z włókna szklanego, 
co opisano w rozdziale powyżej.  

− Dylatacje należy wykonywać w miejscach, gdzie występuje dylatacja konstrukcyjna budynku, w 
przypadku, kiedy długość przekątnej sufitu przekracza 15 m, a także w miejscach gdzie wymaga tego 
projekt techniczny. 

− W przypadku, kiedy występuje konieczność dostępu do przestrzeni ponad sufitem, należy stosować 
klapy rewizyjne o określonej odporności ogniowej odpowiedniej do klasyfikacji odporności ogniowej 
sufitu. 

− W sufitach, które posiadają określoną odporność ogniową, powinno się stosować wieszaki noniuszowe 
zabezpieczone dwoma zawleczkami na każde połączenie.  

− Wieszaki noniuszowe muszą być mocowane do konstrukcji stropu przy pomocy łączników metalowych o 
odpowiedniej nośności dobranej przez projektanta (nie dopuszcza się stosowania kołków rozporowych z 
koszulką z tworzyw sztucznych - wyłącznie stalowe). 

− Użycie wełny mineralnej niezgodnie z Aprobatą Techniczną lub Klasyfikacją Ogniową jest 
niedopuszczalne i może doprowadzić do obniżenia odporności ogniowej wykonanego sufitu. 

− Zgodnie z systemowymi rozwiązaniami dopuszcza się montaż w sufitach podwieszanych obudowy lamp 
oświetleniowych oraz przepustów instalacyjnych zgodnie z aprobatami technicznymi lub klasyfikacjami 
ogniowymi. 

- W konstrukcji sufitów podwieszanych ruszt należy tak montować aby uwzględnić rozszerzalność cieplną 
profili podczas wysokich temperatur, np. poprzez pozostawienie szczelina o szerokości od 0,5 - 1 cm 
pomiędzy końcem profilu a ścianą powinna. Brak powyższej szczeliny spowoduje przedwczesne 
zniszczenie konstrukcji sufitów w trakcie pożaru. 

- Należy stosować tylko takie klapy rewizyjne, których odporności ogniowa nie jest mniejsza od 
odporności ogniowej sufitu. 

- Przy układaniu wełny mineralnej w sufitach podwieszonych z określoną odpornością ogniową nie można 
stosować ścinków i małych kawałków wełny mineralnej. 

- Do podwieszania konstrukcji sufitów o określonej odporności ogniowej powinno się używać wieszaków 
noniuszowych. 

- W sufity nie mogą być wbudowane elementy nie wymienione w klasyfikacji ogniowej a także nie mogą 
być one obciążone innymi elementami budowlanymi, dekoracyjnymi lub instalacyjnymi itp. 

18.6 Kontrola jakości robót 
18.6.1 Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Cz I Wymagania ogólne”. 
18.6.1.1 Badania techniczne 
Należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się 
w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania 
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wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki badań należy 
wpisać do dziennika budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 
- zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego pokrycia. 
18.6.1.2 Etapy prac – roboty zanikające 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy można wyodrębnić następujące roboty zanikające: 
- Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania płytami gipsowo-kartonowymi, 

(sprawdzenie wyznaczenia położenia rusztu względem stałych elementów konstrukcji budynku, 
sprawdzenie jakości i grubości blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili 
konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia); 

- Wykonanie opłytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt gipsowo-kartonowych; sprawdzenie 
rodzaju i rozstawu zastosowanych łączników mocujących płytę do konstrukcji; sprawdzenie zachowania 
dystansu względem podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt; sprawdzenie przygotowania krawędzi do 
spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nie obłożonych kartonem); 

- Sprawdzenie staranności i poprawności ułożenia wełny mineralnej, (wykonanie połączeń, wypełnienie 
profili słupkowych, profili górnych) 

- Spoinowanie płyt szczególnie wymagających użycia taśmy zbrojącej, 
- Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. zabezpieczenia wodochronnego w łazienkach. 
18.7 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w części Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
• metr bieżący – dla wykonania ścianek 
• m2, - dla wykonania sufitów oraz dla wykonania wykończenia ścianek 
18.8 Odbiór robót 
18.8.1 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w „Cz I Wymagania ogólne”. 
Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
- Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie 

każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 
- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
18.8.2 Ocena efektu końcowego. 
Dokonując oceny tylko efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie: 
- Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitu, obudów. Oceny zgodności dokonuje się przy pomocy 
- taśm pomiarowych, kątowników, pionów sznurowych lub prostych urządzeń laserowych z głowicą 

obrotową, poprzez sprawdzenie położenia elementów suchej zabudowy, (ścian - rzut na płaszczyznę 
podłogi; sufit - wysokość nad podłogą) względem stałych punktów charakterystycznych budynku 
ustalonych punktów odniesienia. 

- Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. 
- Poprawność systemowa - zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez producentów płyt 

gipsowo-kartonowych. 
18.8.3 Czynności sprawdzające przy odbiorze. 
Sposób prowadzenia pomiarów. 
18.8.3.1 Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: sztywna łata aluminiowa o długości 2 m, 
przymiar z podziałką milimetrową (metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: przykładając łatę do ściany, 
sprawdza się przyleganie jej do ściany. Wzrokowo ocenia się miejsca gdzie powstają prześwity pomiędzy łatą 
powierzchnią ściany i dokonuje się pomiaru wielkości tego prześwitu (w milimetrach). Pomiarów należy 
dokonać pomiędzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Równocześnie sprawdza się ilość pofalowań 
powierzchni występujących na długości łaty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiarów poprzez 
przykładanie łaty w czterech kierunkach (pion, poziom, 45o w prawo, 45o w lewo). 
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18.8.3.2 Odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: sztywna łata aluminiowa o długości 2 m, 
przymiar z podziałką milimetrową (metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje się 
przykładając łatę w miejscu przecięcia się dwóch płaszczyzn. Są to np. narożniki wewnętrzne (pionowe i 
poziome), narożniki zewnętrzne ścian lub pilastrów oraz uskoki lub krawędzi belek na suficie. Wzrokowo 
ocenia się miejsca, gdzie powstają prześwity pomiędzy łatą a sprawdzaną powierzchnią, dokonuje się 
pomiaru wielkości tego prześwitu (w milimetrach). Sprawdza się ilość pofalowań krawędzi występujących na 
długości łaty. 
18.8.3.3 Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa 
wyposażona w obrotowy pryzmat odchylający promień lasera o 90o, miarka z podziałką milimetrową 
(metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga 
pewnego doświadczenia oraz, przy wysokościach powyżej 3 m, jest obarczone większym błędem aniżeli przy 
korzystaniu z urządzenia laserowego. Przykłada się sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby 
pobocznica ciężarka znajdowała się jak najbliżej ściany, a wierzchołek stożka był nieznacznie uniesiony nad 
podłogą. (należy zwrócić uwagę, aby ciężarek był swobodny, czyli nie dotykał ani ściany ani podłogi). Miarką 
milimetrową mierzy się odległość sznura od ściany u góry i u dołu. Różnica odczytów stanowi odchylenia 
płaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchyłki od pionu sprawdzanej ściany należy dokonać, co 
najmniej w dwóch miejscach (najczęściej w dwóch przeciwległych narożach). Jeżeli kierunek odchylenia od 
pionu w jednym miejscu jest przeciwny niż w drugim miejscu pomiaru to całkowita odchyłka od pionu dla 
badanej ściany jest sumą odchyłek z obu pomiarów. 
18.8.3.4 Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o 
krótkiej osi celowej wraz z łatą niwelacyjną, lub poziomica laserowa wyposażona w statyw i podstawkę 
obrotową, sztywny przymiar z podziałką milimetrową długości 2 m. Dokonanie pomiaru polega na niwelacji 
wyznaczonych punktów. Pomiaru wagą wodną dokonuje się trzymające przezroczyste rurki końcowe wagi. 
Aby zmierzyć różnicę wysokości pomiędzy punktami należy przyłożyć rurki do ściany czołowej na wysokości 
ok. 40 cm nad podłogą i usunąć korki z rurek, po uspokojeniu się cieczy w rurce zaznacza się na ścianie 
przebieg płaszczyzny poziomej. Odmierzając odległości od tych znaków do poziomu podłogi można 
wyznaczyć odchyłkę od poziomu dwóch sprawdzanych punktów. Przy pomiarach metodą geodezyjną albo 
niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urządzeniem laserowym konieczne jest użycie łaty mierniczej, 
która może być z powodzeniem zastąpiona sztywnym przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę pionowo na 
sprawdzanym miejscu skierowuje się na nią niwelator lub urządzenie laserowe i dokonuje odczytu. Różnica z 
odczytów dokonanych w dwóch punktach stanowi odchyłkę od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w 
pozostałych punktach. 
18.8.3.5 Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
W praktyce sprawdzeniu podlegają kąty powierzchni pionowych płaszczyzn, np. powstałe na skutek 
przecięcia się krzyżujących się ścian, sufitu i innych konstrukcji. Kąty pionowe stanowiące ślad przecięcia 
płaszczyzny ściany i stropu poziomego będą łatwo wyliczalne znając odchylenie płaszczyzny ściany od pionu. 
Przedstawione poniżej metody dotyczą pomiaru kątów poziomych. 
W metodzie dokładnej potrzebne są następujące przyrządy pomiarowe: teodolit z optyczną osią pionową; 
przymiar milimetrowy (metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: w odległości ok. 50cm od każdej ściany 
wytycza się na podłodze linie do nich równoległe. Dokładnie nad punktem przecięcia się tych linii ustawia się 
teodolit. Celując lunetą na wytyczoną linię ustawia się lunetę równolegle raz do jednaj raz do drugiej ściany. 
Dokonując odczytów kąta na kole poziomym i odejmując od siebie uzyskane wartości odczytów wylicza się 
sprawdzany kąt w mierze kątowej. Jeżeli różnica pomiędzy kątem zmierzonym a wymaganym dokumentacją 
nie przekracza 0,172o, to znaczy, że odchyłka jest mniejsza niż 3 mm na 1 m, natomiast, jeżeli jest mniejsza 
niż 0,115o oznacza to, że odchyłka jest mniejsza niż 2 mm na 1 m.  
W metodzie uproszczonej dotyczącej tylko skrzyżowań pod kątem prostym potrzebny jest przymiar 
milimetrowy. Sposób prowadzenia pomiaru: na podłodze wyznacza się dwa punkty leżące na linii przecięcia 
ściany i podłogi leżące w odległości 2 m od punktu przecięcia się ścian (narożnika wewnętrznego). Pomiar 
polega na bardzo dok ładnym zmierzeniu odległości pomiędzy tymi dwoma punktami. Jeżeli ściany są 
idealnie ustawione pod kątem prostym to odległość ta powinna wynosić 2828 mm. Jeżeli różnica pomiędzy 
odległością zmierzoną a wymiarem teoretycznym jest mniejsza niż +/- 3 mm oznacza to, że odchyłka jest 
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mniejsza niż 2 mm na 1 m. Natomiast kiedy różnica nie przekracza +/- 4 mm to odchyłka jest mniejsza niż  
3 mm na 1 m. 
18.8.4 Ocena stopnia gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) 
18.8.4.1 Rodzaje jakości szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych 
Zasadniczo poziom przygotowania powierzchni ścian i sufitu danego pomieszczenia, poza wytycznymi 
określonymi w dokumentacji, zależny jest od następujących elementów: 
- Przeznaczenia pomieszczenia – pomieszczenia techniczne, magazyn towarów, administracja, 

pomieszczenia reprezentacyjne, hole, inne. 
- Sposobu wykończenia powierzchni – wykonanie okładziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbą 

strukturalną, tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistości powyżej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i 
strukturalnymi, malowanie farbą matową, malowanie farbą jedwabistą, tapetowanie tapetami cienkimi, 
tapetowanie tapetami gładkimi z wysokim połyskiem, malowanie farbą z połyskiem. 

- Sposobu oświetlenia - oświetlenie światłem rozproszonym, oświetlenie światłem bezpośrednim źródłem 
światła oddalonym od powierzchni ściany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oświetlenie światłem skupionym 
równoległym do powierzchni. 

- Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane są różne, często subiektywne określenia, które 
obok stopnia gładkości oraz tolerancji wymiarowych odwołują się głównie do odczuć obserwatora i 
porównań ocenianej powierzchni do widzianych kiedyś zjawisk. 

W odniesieniu do szpachlowania płyt gipsowych należy wyodrębnić cztery poziomy jakości od PSG 1, PSG 2, 
PSG 3 do PSG 4, opisane poniżej. 
Jeśli przy ocenie wykonania bądź przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok światła naturalnego, ma 
zostać zastosowany inny rodzaj oświetlenia specjalnego, zlecający wykonanie powinien zapewnić takie same 
warunki oświetlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jakości wykonania prac podczas montażu suchej 
zabudowy, ze względu na zmienność warunków oświetlenia, wymaga dokładnego zdefiniowania rodzaju 
oświetlenia przed rozpoczęciem szpachlowania.  
18.8.4.1.1 Szpachlowanie podstawowe PSG 1 
W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do których nie są formułowane żadne specjalne wymagania 
optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosować szpachlowanie podstawowe, które obejmuje: 
- wykonanie spoinowania połączeń płyt gipsowych, 
- pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych. 
Szpachlowanie na poziomie podstawowym zakłada założenie taśmy spoinowej (papierowej lub z włókna 
szklanego), jeżeli wybrany system szpachlowania (rodzaj krawędzi płyty i rodzaj systemowej masy 
szpachlowej) to przewiduje. Stosując opłytowanie z zastosowaniem większej, niż jedna warstwa płyt, przy 
warstwach spodnich konieczne jest wypełnienie spoin płyt o krawędziach skośnych i półokrągłych, lecz bez 
taśmy spoinowej. Szpachlowanie łbów wkrętów w warstwach spodnich nie jest konieczne. Nadmiar 
systemowego środka szpachlującego należy usunąć, natomiast dopuszczalne są zaznaczenia, rowki oraz 
zadziory. W wypadku powierzchni, które będą pokrywane okładzinami, czy płytkami, wystarczy wypełnienie 
spoin. Można uniknąć wygładzania, jak również rozprowadzania systemowej masy szpachlującej na boki, 
poza bezpośredni obszar spoin. 
18.8.4.1.2 Szpachlowanie standardowe PSG 2 
Szpachlowanie to określa się jako szpachlowanie standardowe i jest wystarczające w stosunku do 
zwyczajowo stawianych wymagań w stosunku do powierzchni ścian i sufitu. 
Należy wykonać wyrównanie systemowej masy szpachlowej pokrywającej spoiny, tak by wyrównać 
powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych. Wyrównanie to dotyczy zarówno elementów mocujących, 
wewnętrznych oraz  zewnętrznych naroży, jak również połączeń. 
Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje: 
- szpachlowanie podstawowe PSG 1, 
- powtórne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) aż do osiągnięcia płynnego przejścia 
powierzchni spoiny do powierzchni płyty. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odcisków czy rowków po 
użytych narzędziach. Jeżeli to konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie należy wyszlifować. 
Tak przygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do: 
- Pokrycia powierzchni tapetami strukturalnymi średnio i gruboziarnistymi, jak np. tapety o ziarnistości 02 

(średnia lub gruba), 
- Pokrycia powierzchni farbami strukturalnymi średnio i gruboziarnistymi, 
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- Pokrycia powierzchni ścian farbami matowymi lub specjalnymi gęstymi farbami o kształtowanej fakturze, 
np. przy pomocy wałków z sierści jagniąt lub wałków strukturalnych 

- pokrycia powierzchni tynkami ozdobnymi (o ziarnistości pow. 1 mm). 
18.8.4.1.3 Szpachlowanie całej powierzchni PSG 3 
W wypadku stawiania podwyższonych wymagań w stosunku do powierzchni szpachlowanych, konieczne jest 
podjęcie zabiegów dodatkowych, wykraczających poza szpachlowanie podstawowe oraz standardowe i 
zakłada: 
- szpachlowanie standardowe PSG 2 
- szpachlowanie całej powierzchni spoin i powierzchni specjalnymi szpachlówkami, których zadaniem jest 
zamknięcie mikroporów występujących na tych powierzchniach. Nakładana systemowa masa szpachlowa ma 
ujednorodnić strukturę powierzchni płyt na spoinach i łącznikach. Grubość nakładanej warstwy jest bardzo 
niewielka i nawet miejscowo nie przekracza 0,5 mm. 
Do szpachlowania należy używać pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych 
krawędziach. 
Ewentualne nierówności powstałe z wypłynięcia masy szpachlowej poza szerokość pacy należy delikatnie 
zeszlifować po stwardnieniu siatką ścierną o ziarnistości przynajmniej "220". 
W razie konieczności wyszpachlowane powierzchnie należy wypolerować. Tak przygotowane powierzchnie 
nadają się do zastosowania: 
- cienkich tapet o delikatnej strukturze, 
- farb matowych cienkowarstwowych (niestrukturalnych, o wysokim stopniu krycia), 
- farb jedwabistych, 
- tynków o ziarnistości poniżej 1 mm, pod warunkiem dopuszczenia do ich stosowania dla danego typu płyty 
gipsowo kartonowej przez producenta tynku. 
18.8.4.1.4 Szpachlowanie specjalne PSG 4 
Do spełnienia najwyższych wymagań w odniesieniu do szpachlowanych powierzchni przewiduje się: 
- szpachlowanie całej powierzchni lub 
- zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego 
W odróżnieniu od szpachlowania specjalnego na poziomie PSG 3, na tym poziomie przewiduje się pokrycie 
całej powierzchni ściany czy sufitu warstwą materiału szpachlującego (tynku). Poziom jakości PSG 4 zakłada: 
- szpachlowanie standardowe (PSG 2) z poszerzeniem szerokości szpachlowania spoin, 
- grubowarstwowe szpachlowanie całych powierzchni ścian czy sufitu polegające na, nałożeniu i wygładzeniu 
specjalnych, przystosowanych do tego celu materiałów (grubość warstwy do 3 mm). Poza wygładzeniem 
występuje często konieczność wypolerowania całej nałożonej warstwy okryciu i wypolerowaniu. Taka 
powierzchnia jest przystosowana do: 
- gładkich bądź strukturalnych oklein ściennych z połyskiem jak np. samoprzylepnych folii metalowych czy 
winylowych, 
- malowania emaliami z połyskiem, 
- uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujących marmur. 
Pokrycie całej powierzchni, spełniające wg tej klasyfikacji najwyższe wymagania, eliminuje możliwość 
odznaczania się miejsc spoin. Również wpływ oświetlenia, mającego znaczenie dla oceny końcowej 
wykonania powierzchni, jest tu zminimalizowany.  
18.8.4.2 Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami 
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość 
odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości 
lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
18.9 Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne” ppkt 9. 
18.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
- Dostarczenie materiałów i sprzętu 
- Przygotowanie podłoża 
- Montaż konstrukcji , wyposażenia i izolacji ścianek 
- Montaż płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem (łącznie ze szlifowaniem i polerowaniem, o ile zachodzi 

taka konieczność) 
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- Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 
- wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
18.10 Przepisy związane 
PN-EN 520+A1:2012  Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-B-19401:1996  Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
PN-EN 12859:2011   Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-B-10110:2005  Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i   

wymagania techniczne 
PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań 
PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań zastępującą 

dotychczasową normę krajową PN-B-79405:1997 
PN-EN 520+A1:2012  Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14190:2014-10 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN ISO 1924-2:2010 Papier i tektura. Oznaczanie właściwości przy działaniu sił rozciągających. 

Część 2: Badanie przy stałej prędkości rozciągania (20 mm/min) 
PN-EN 14195:2015-02  wersja angielska. Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do 

stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody 
badań 

PN-EN ISO 7050:2011  wersja angielska. Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 

PN-EN 13963:2014-10  wersja angielska. Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań  

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania 
 metody badań - Część 1: Tynki wewnętrzne 

PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 15102+A1:2011  wersja angielska. Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyrób w postaci zwoika i 

panela 
PN-EN 1364-3:2014-03E Badania odporności ogniowej elementów nienośnych - Część 3: Ściany 

osłonowe - Pełna konfiguracja (kompletny zestaw) 
PN-EN 16758:2016-07E  Ściany osłonowe - Wyznaczanie wytrzymałości połączeń ścinanych - Metoda 

badania i wymagania 
PN-EN ISO 7345:2018-06  Cieplne właściwości użytkowe budynków i komponentów budowlanych - 

Wielkości fizyczne i definicje 
 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie ściany działowe, Wydawnictwo ITB 2017 
- P.Rogalski, Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych, wyd. Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2010  
- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej – Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 
konstrukcji budowlanych. Warszawa 1979 rok. 

19 45421146-9 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIA SUFITÓW PODWIESZANYCH 
19.1 Przedmiot i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
instalowaniu sufitów podwieszanych systemowych. Zawiera informacje oraz wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie sufitów podwieszanych, które zostaną zrealizowane w budynku. Należą 
do nich: 
- sufity podwieszane rastrowe  
- sufity podwieszane akustyczne z wełny szklanej  
- sufity podwieszane dźwiękochłonne z wełny szklanej do pomieszczeń sanitarnych 
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Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wykonanie oraz odbiory. 
Uwaga: Zakres instalowania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na podkonstrukcji 
systemowej ujęty został w rozdziale poprzednim, dotyczącym instalowania ścianek działowych w lekkiej 
technologii. 
19.1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Cz I Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami. 
Pod pojęciem roboty przy wykonaniu sufitów podwieszanych należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem sufitów podwieszanych, łącznie z robotami opisanymi w tym zakresie w rozdziale. 
19.1.2 Określenia podstawowe 
19.1.2.1 Sufit podwieszony 
Lekki jest to nie konstrukcyjny element wykończenia budynku pełniący, w zależności od przeznaczenia i 
właściwości funkcje dekoracyjno-architektoniczne i/lub akustyczne, wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt 
wypełniających. 
19.1.2.2 Konstrukcja nośna 
Lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów – głównych profili nośnych (przenoszących zebrane 
obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile 
porzeczne). Łączenia, w zależności od systemu, stanowią charakterystyczne zamki lub akcesoria dodatkowe 
(listwy boczne, klipsy, łączniki). 
19.1.2.3 Zawiesie 
Element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcję sufitu podwieszonego do elementów 
konstrukcyjnych budynku w sposób bezpieczny. Pojęcie to oznacza sposób zapewniający stabilność 
geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne 
budynku.  
19.1.2.4 Płyta wypełniająca 
Element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń poza 
ciężarem. W uzasadnionych, dopuszczonych wytycznymi producenta, możliwe jest obciążanie tego elementu 
oprawami oświetleniowymi oraz urządzeniami/akcesoriami końcowymi instalacji wewnętrznych. 
19.2 Materiały 
19.2.1.1 Sufity akustyczne 
Zaprojektowano systemy sufitów akustycznych składające się z płyt z sprasowanej wełny szklanej, z oraz 
odpowiedniej podkonstrukcji systemowej lub zawiesi. Panele i płyty z możliwością demontażu. 
19.2.1.1.1 Sufit akustyczny w sali konferencyjnej 
Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny 
szklanej o łącznej przybliżonej wadze 4 kg/m², na konstrukcji systemowej. 
Panele sufitowe układane są łącznie z panelami o powierzchni gamma (odbijającymi dźwięk) w podziale 
50%/50%  
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty sufitowe powinny:  
− charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 7,5 kg/m2 przez cały okres eksploatacji 
− wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować materiały spełniające 
wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne). Powyższe parametry powinny być 
potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
Właściwości użytkowe: 
− materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
− kolor płyt   biały NCS: S 0500-N lub inny wg projektu wnętrz 
− grubość płyt  20 mm 
− wymiary płyt  2400x600 mm;  1200x600 mm; 600x600 mm;  
− ciężar płyty  4 kg 
− odbicie światła   > 80%  
− w celu zachowania odpowiedniej w czystości zaleca się możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego 

oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, dopuszczone mycie parą 
Parametry techniczne 
− dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,5 kg (5N) 
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− klasyfikacja ogniowa co najmniej A2-s1, d0  
− stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy C 
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Aprobatą Techniczną lub innym dokumentem 
potwierdzającym zgodność z PN-EN 13964:2014-05. 
19.2.1.1.2 Sufit akustyczny w biurach i komunikacji ogólnej 
Sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. System składa się z płyt  
ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m2. Powierzchnia płyt może być 
widoczna 7 mm poniżej konstrukcji.  
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty sufitowe powinny:  
− charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 2,5 kg/m2 przez cały okres eksploatacji 
− wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 
W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować materiały spełniające 
wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne). Powyższe parametry powinny być 
potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
Właściwości użytkowe: 
− kolor płyt   biały NCS: S 0500-N  
− materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
− grubość płyt  15 mm 
− wymiary płyt   600x600mm 
− odbicie światła   > 80%  
− w celu zachowania odpowiedniej w czystości zaleca się możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego 

oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, 
Parametry techniczne 
− dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,5 kg (5N) 
− klasyfikacja ogniowa  - co najmniej A2-s1, d0  
− stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy C 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Aprobatą Techniczną lub innym dokumentem 
potwierdzającym zgodność z PN-EN 13964:2014-05. 

19.2.2 Sufity podwieszane w pomieszczeniach sanitarnych 
Dźwiękochłonny sufit podwieszany, układany od ściany do ściany, modułowy z płyt 600x600mm, z 
przeznaczeniem do pomieszczeń wymagających zachowania podwyższonej higieny (regularnego 
czyszczenia), do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza (toalety, zaplecze sanitarne, zaplecze 
gastronomiczne). Płyty łatwe w demontażu, są wykonane z prasowanej (technologia 3RD) wełny szklanej o 
wysokiej gęstości Powierzchnia licowa wykończona jest malowaną, łatwą do czyszczenia powłoką, tył płyty 
pokryty jest welonem szklanym, krawędzie są zagruntowane.  
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty sufitowe powinny:  
− charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 3,6 kg/m2 przez cały okres eksploatacji 
− wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 
W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować materiały spełniające 
wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne). Powyższe parametry powinny być 
potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
Płyty posiadają następujące parametry techniczne: 
− klasa pochłaniania dźwięku  „A”, αw ≥ 0,95 
− kolor płyt    biały NCS: S 0502-Y 
− gęstość wełny szklanej  80 kg/m³ 
− grubość płyt   20 mm 
− wymiary płyt    600x600mm 
− klasyfikacja ogniowa:   A2-s1, d0 
− stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 95% przy temp. 30oC 
− odbicie światła    > 80%  
Konstrukcja nośna rusztu powinna umożliwiać dociśnięcie płyty do profili systemem np. poprzez użycie 
systemowych higienicznych klipsów, uniemożliwiających gromadzeniu się brudu i zapobiegających 
podnoszeniu się płyt podczas mycia. 
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19.2.3 Sufity podwieszane otworowe (lay-in) 
Sufit podwieszany rastrowy, wykonany z aluminiowych listewek, wykonanych z taśm aluminiowych 
powlekanych powłokami poliestrowymi, o przekroju w kształcie litery U o wymiarach 25x5 mm, krzyżujących 
się w jednej płaszczyźnie. Płyty ażurowe wielkości 600x600, rozstaw oczek 75x75, kolor szary układane na 
standardowej konstrukcji rusztu. System zaczepów winien umożliwiać otrzymanie jednolitej powierzchni 
przestrzeni całego sufitu, przy jednoczesnej dobrej, naturalnej wentylacji umieszczonych w przestrzeni 
międzysufitowej urządzeń.  
Produkt zgodny z normą PN-EN 13964:2014-05, niepalne (A1), udział powierzchni otwartej  min.75%, waga 
sufitu max.2 kg/m2 , montowane zgodnie wytycznymi producenta na pomocą konstrukcji podwieszanej 
rusztu (elementy dodatkowe: kątownik, wieszak, pręt). 
19.3 Sprzęt 
19.3.1.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „cz I Wymagania ogólne”. 
19.3.1.2 Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt zgodny z zaleceniami producenta 
- Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elementów 
konstrukcyjnych budynku / budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne) 
- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji): 
- poziomice (tradycyjne, laserowe), 
19.4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w „Cz I Wymagania ogólne” 
Produkty powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta samochodami zamkniętymi lub 
skrzyniowymi pokrytymi plandekami. Rozładunek palet powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu, co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące transportu i przechowywania powinny być zawarte na etykiecie dołączonej 
do wyrobów i wg nich należy postępować. 
W przypadku elementów sufitów rozładunek należy wykonywać ręcznie. Podczas transportu produkty 
powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie byty uderzane przez inny ładunek. Opakowania 
nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
Przed przystąpieniem do montażu sufitu sprawdź czydostawa materiału jest kompletna i zgodna 
zespecyfikacją materiałową. Wszystkie kartony winny być oznaczonenalepką zawierającą informacje o typie i 
ilościelementów jakie zawierają. W wypadku niezgodności należy bezzwłocznie powiadomić dostawcę. 
19.4.1 Pakowanie i magazynowanie. Rozpakowywanie. 
Powinny być zapakowane przez Producenta i magazynowane w oryginalnych opakowaniach zgodnie z 
instrukcja Producenta. 
Rozpakowywanie płyt wypełniających/kartonów: rozciąć folie nie niszcząc płyt. ściągnąć folie i opakowania 
kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo, obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek 
podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 
19.4.2 Warunki składowania na placu budowy 
Produkty powinny być składowane zgodnie z instrukcja producenta, w pomieszczeniach zamkniętych. 
Opakowania powinny być ułożone na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, 
zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone 
na wierzchu opakowań 
19.5 WYKONANIE ROBÓT 
19.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Cz I Wymagania ogólne”. 
19.5.1.1 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osądzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

397

Zaleca się przystąpienie do wykonywania robót po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Sufity podwieszone należy wykonywać w temperaturze zalecanej przez producenta systemu. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
19.5.1.2 Konstrukcja nośna 
Jeżeli nie wskazano w dokumentacji kierunku i sposobu układania, płyty sufitowe powinny być 
rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt nie powinna przekraczać 200 
mm. 
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej 
konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w 
odpowiednim rozstawie. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo, na odpowiedniej wysokości i 
wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą 
znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w 
odległości min.150 mm od klapy pożarowej. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z 
listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji 
i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszonych pod konstrukcja sufitu. 
19.5.1.3 Zasady doboru rusztu 
Przed przystąpieniem do prac montażowych, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne 
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaska konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zaleca się stosować dwuwarstwowe, 
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
c) funkcje, jaka spełniać ma sufit 
19.5.1.3.1 Konstrukcja rusztu typu 
Klasyczne profile stalowe stosowane do budowy rusztów modułowych sufitów podwieszanych. Należy 
stosować produkty tego samego producenta (ruszt i wypełnienie), składające się z profili nośnych oraz profili 
poprzecznych (długości w zależności od systemu). Profile poprzeczne posiadające precyzyjne zamki ze stali 
nierdzewnej, pozwalające w łatwy sposób wpinać i wypinać elementy z szyny nośnej dając jednocześnie 
dużą stabilność sufitu podwieszanego. Elementy charakteryzuje duża wytrzymałość, elastyczność oraz 
odporność na skręcanie. Kolor w zależności od koloru płyt systemu wypełnień. 
Konstrukcja rusztu sufitów akustycznych: profil główny z blachy grubości 0,5 mm, profil dystansowy oraz 
zatyczka,  mocowanie ścienne, profil poprzeczny, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka, klips 
krawędziowy.  
19.5.1.3.2 Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi 
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą być nierdzewne lub posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
19.5.1.4 Montaż sufitu 
Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczna i zaleceniami producenta, przez firmę 
specjalistyczną, pod nadzorem przedstawiciela producenta systemu. 
19.5.1.4.1 Wytyczne montażu sufitu akustycznego 
Panele w sali konferencyjnej montowane są za pomocą unikalnego, jednopunktowego mocowania 
stropowego, rozwiązania systemowego i dostosowanego do konkretnego rodzaju sufitów akustycznych, 
zaprojektowanych jako adaptacja akustyczna tego pomieszczenia. System wykonany jest z aluminium i 
stosowany razem z mocowaniem kotwiącym oraz wieszakiem cięgnowym.  
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Rozwiązanie to pozwala zredukować ilość otworów/mocowań do stropu (blacha fałdowa) o ok 65-75 %, w 
zależności od rodzaju instalowanego panelu. Unikalne zakończenie kotwy umożliwia też bezpieczny montaż 
linek cięgnowych pod kątem. 
19.5.1.4.2 Wytyczne montażu sufitu ażurowego 
Montowane zgodnie wytycznymi producenta na pomocą konstrukcji podwieszanej rusztu T 15. (elementy 
dodatkowe: kątownik, wieszak, pręt).O ile producent nie określi wymogów szczegółowych montaż należy 
rozpocząć od wyznaczenia planowanego poziomu sufitu (za pomocą poziomicy laserowej i nanosimy na 
ściany np. sznurem treserskim). W wyznaczonym poziomie należy zamocować na całym obwodzie 
pomieszczenia, w odstępach co 30-40 cm kątownik przyścienny (do ścian żelbetowych za pomocą kołków 
szybkiego montażu, do ścian gipsowo kartonowych wkręty). 
Kolejną czynnością jest wyznaczenie na stropie linii mocowania profili nośnych i punktów mocowania 
wieszaków. Panel rastra przy ściankach nie powinny mieć mniejszej szerokości niż 300x300mm. W 
wyznaczonej szerokości (300-600mm) należy wyznaczyć pierwszą linię konstrukcji nośnej, następnie należy 
wytrasować linie w odległości co 600mm (dla oczek równych 75x75mm). W liniach przebiegu profili nośnych 
należy wywiercić w stropie otwory dla wieszaków w odległości 600-1000mm od siebie, z tym, że odstęp 
pierwszego wieszaka od ściany nie powinien być większy niż 300mm. 
Kolejną czynnością jest zawieszenie wieszaków na osadzonych kołkach. Kompletny wieszak składa się z 
pręta Ø4mm i specjalnego wieszaka, złożonego ze sprężyny regulacyjnej, połączonej z odpowiednio 
wygiętym zaczepem drutu sprężynowego. Sprężynę regulującą poziom zawieszenia sufitu, należy ścisnąć, 
aby umieścić w profilu U, a zaczepy mogły trafić w otwory. Następnie do wieszaków montuje się profile 
nośne. 
Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę, aby profile były względem siebie równolegle oraz 
zachowywały dokładną zgodność modułową. Niezbędne jest również stałe kontrolowanie poziomu sufitu i 
jego odpowiednia regulacja. 
Profile nośne łączy się ze sobą zatrzaskującymi się łącznikami, rozmieszczając je zgodnie z przyjętym 
rozplanowaniem w odstępach co 600mm. Połączone profile nośne poprzeczkami, utworzą ruszt nośny. 
Należy zwrócić uwagę na zachowanie prostopadłości i zachowaniu poziomów. Tak przygotowany ruszt 
można wypełniać panelami.  
19.6 Kontrola jakości robót 
19.6.1 Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Cz I Wymagania ogólne”. 
19.6.1.1 Badania w czasie robót 
Kontrola jakości wykonywanych robót sprowadza się do: 
− Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów oraz wykonanego sufitu podwieszonego z 

dokumentacja projektowa, 
− Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/-1 mm na długości 5m ), 
− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary płyt (zgodne z tolerancja), 
− wilgotność i nasiąkliwość ( dla płyt gipsowo-kartonowychi wełny mineralnej lub szklanej), 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
Ponadto: 
− kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt, 
− kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
− kontrola instalacji i prawidłowego wykuwania innych elementów/ instalacji wybudowanych w strukturę 

sufitu podwieszonego. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
19.7 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Cz I Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
m2, - dla wykonania sufitów oraz dla wykonania wykończenia ścianek 
19.8 Odbiór robót 
19.8.1 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Cz I Wymagania ogólne”. 
Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
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- Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie 

każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 
- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
19.8.2 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych sufitu 
podwieszonego. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć woda. 
19.8.3 Ocena efektu końcowego. 
Dokonując oceny efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie: 
- Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitu, obudów. Oceny zgodności dokonuje się przy pomocy 

taśm pomiarowych, kątowników, pionów sznurowych lub prostych urządzeń laserowych z głowicą 
obrotową, poprzez sprawdzenie położenia elementów suchej zabudowy, (ścian - rzut na płaszczyznę 
podłogi; sufit - wysokość nad podłogą) względem stałych punktów charakterystycznych budynku 
ustalonych punktów odniesienia. 

- Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. 
- Poprawność systemowa - zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez producentów płyt 

gipsowo-kartonowych. 
Szczegóły odbiorów zgodne z ppkt.8.  
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami 
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość 
odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości 
lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
19.9 Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne” ppkt 9. 
19.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
- Dostarczenie materiałów i sprzętu 
- Przygotowanie podłoża 
- Montaż konstrukcji rusztu i płyt 
- Montaż płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem (łącznie ze szlifowaniem i polerowaniem, o ile zachodzi 

taka konieczność) 
- wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
19.10 Przepisy związane 
PN-B-19401:1996  Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  
PN-EN 12859:2011  Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia 
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-B-10110:2005  Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania 
 techniczne 
PN-EN 14246:2008  Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badań 
PN-EN 1364-2:2018-02  wersja angielska Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: 
Sufity. 
PN-EN 13964:2014-05  wersja angielska. Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań 
PN-EN ISO 7050:2011  wersja angielska Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
PN-EN ISO 898-1:2013-06 wersja angielska. Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 

węglowej oraz stopowej - Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach 
własności - Gwint zwykły i drobnozwojny 

PN-EN ISO 898-2:2012  wersja angielska. Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali 
stopowej -Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego - Gwint 
zwykły i drobnozwojny 
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PN-EN ISO 898-5:2012  wersja angielska. Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 
węglowej oraz stopowej -Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części 
złączne o określonej klasie twardości -- Gwint zwykły i drobnozwojny 

PN-EN 26157-1:1998  Części złączne - Nieciągłości powierzchni -Śruby, wkręty i śruby dwustronne 
ogólnego stosowania 

PN-EN 26157-3:1998  Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Śruby, wkręty i śruby dwustronne 
specjalnego stosowania 

PN-EN ISO 6157-2:2006  Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Część 2: Nakrętki 
PN-EN ISO 3506-4:2009 wersja angielska. Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze 

stali nierdzewnej - Część 4: Wkręty samogwintujące 
PN-EN 10346:2015-09  wersja angielska Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10346:2015-09  wersja angielska. Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004  
- Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej – Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 
konstrukcji budowlanych. Warszawa 1979 rok. 

20 45410000-4   TYNKOWANIE. OKŁADZINY ŚCIENNE ELEWACYJNE. 
20.1 Przedmiot i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania odbioru tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych i obejmują wszystkie czynności umożliwiające oraz mające na celu wykonanie tych robót w 
obiekcie, w tym w szczególności: 
- Przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie, ewentualne wyrównanie, gruntowanie i szpachlowanie  
- Wykonanie tynków zewnętrznych (cokołowych) i wewnętrznych, pocienionych, cienkowarstwowych oraz 

zwykłych kategorii III nakładanych ręcznie – podkład na ścianach pod glazurę i lustra 
- Wykonanie powłoki ochronnej   
- Wykonanie okładzin ściennych zewnętrznych i wewnętrznych. 
Wykończenie, w tym szpachlowanie ścian działowych i wykończeń wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych 
zgodnie z zaleceniami opisanymi w części odpowiedniej zakresom robót. 
20.1.1 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo Budowlane Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm. 
20.1.1.1 Gotowe suche mieszanki 
Mieszanki powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dokumenty dopuszczające do stosowania. 
20.1.1.1.1 Gładź cementowa 
Zalecana do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach w pomieszczeniach, w których nie należy stosować 
gładzi gipsowych - w łazienkach, kuchniach, itp. Można ją stosować do wygładzania tynków tradycyjnych i 
cienkowarstwowych.  
20.1.1.1.2 Gładź polimerowa 
Gotowa masa na bazie spoiw żywicznych, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących, pod warstwy 
wykończeniowe takie jak powłoki malarskie oraz tapety. Masa przeznaczona do wykonywanie gładzi 
gipsowych na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków, na wielorakie rodzaje podłoża: powierzchnie 
z betonu, bloczki silikatowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe.  
20.1.1.1.3 Klej do płyt gipsowo – kartonowych 
Sucha mieszanka na bazie gipsu naturalnego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, 
służąca do przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych podczas wykańczania ścian wewnętrznych i elementów 
dekoracyjnych wykonanych z gipsu. Dodatkowo do wypełnianie ubytków o głębokości do 20 mm, w 
podłożach mineralnych. 
Rodzaje podłoży - ściany z bloczków silikatowych; powierzchnie z betonu, tynki cementowe i cementowo-
wapienne. 
20.1.1.1.4 Gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśm 
Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych bez konieczności stosowania dodatkowego zbrojenia w postaci taśm 
lub flizeliny w przypadku płyt z fabrycznie ukształtowanymi krawędziami. Naprawianie powierzchni ścian i 
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sufitów - zalecany na podłoża gipsowe, do miejscowych napraw powierzchni tynków gipsowych, gładzi lub 
płyt gipsowo-kartonowych  
20.1.1.1.5 Cienkowarstwowy tynk mineralny przeznaczony do malowania 
Sucha mieszanka białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i dolomitowego, wzmocniona 
polimerami. dająca, po rozrobieniu z wodą, wysokiej jakości masę tynkarską. Do wykonywania tynków, 
przewidzianych do malowania oraz dekoracyjnego i ochronnego wykańczania ścian wewnętrznych obiektów 
użyteczności publicznej. 
20.1.1.2 Materiały alternatywne 
20.1.1.2.1 Tynki cementowe 
Mieszanka cementu, piasku i wody, układane w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci (łazienki i 
prysznice), z wymogiem stosowania gotowych mieszanek suchych. 
20.1.1.2.2 Tynk cementowo – wapienny 
Tynk otrzymywany z gotowej suchej mieszanki cementowo-wapiennej z dodatkami uszlachetniającymi 
(wypełniacze kwarcowe). Grubość warstwy standardowej 20 mm, pocienionej 15mm; kat. III i dodatkowo 
gładź gipsowa 
20.1.1.2.3 Tynk cienkowarstwowy (barwiony w masie) akrylowy lub mineralny 
Stosowany do pokrywania betonu, tynku cementowo-wapiennego i cementowego, pod warunkiem 
przygotowania uprzednio równego podłoża w postaci tynku 2-10mm.  
20.1.1.2.4 Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy do nakładania ręczne i mechanicznego gr12mm malowany (fragmenty ścian, sufitów parteru i 
piętra poza sufitami podwieszonymi) 
20.1.1.2.5 Masa tynkarska 
Pocieniona masa tynkarska  (sufity żelbetowe spoczników i biegów klatek schodowych) 
20.1.1.2.6 Inne spoiwa: 
- Masy tynkarskie żywiczne (akrylowe) 
- Masy krzemianowe (sylikatowe) 
- Masy tynkarskie silkonowe 
20.1.1.3 Powłoka ochronna antypyłowa 
Zabezpieczenie konstrukcji betonowej przed pyleniem, powstrzymanie przed przesiąkaniem wilgoci, z 
jednoczesnym umożliwianiem utrzymania powierzchni w czystości. 
20.1.1.4 Okładziny elewacyjne ściany wentylowanej 
Płyta kompozytowa (warstwowa) składająca się z obustronnych okładzin z aluminium grubości 0,5mm każda 
oraz rdzenia z kompozycji polietylenu z wypełniaczem mineralnym, montowane na ruszcie systemowym. 
20.1.1.5 Płyty warstwowe 
Płyta warstwowa ze sztywnym rdzeniem z pianki PIR (IPN-L), wykonana z nieszkodliwych dla zdrowia 
substancji. Grubość rdzenia w zależności od umiejscowienia.  Współczynnik przenikania ciepła U = 0,154 
W/m2K.  Blacha zewnętrzna/wewnętrzna o grubości 0,50 mm/ 0,40 mm. Blacha powlekana ogniowo cynkiem 
oraz powłoką poliestrową o grubości zewn./ wew. 25/20μm. Płyta w układzie poziomym, kolor wg RAL. 
Mocowanie niewidoczne.  
20.1.1.6 Preparat antygraffiti 
Preparat zabezpieczający podłoże przed zamalowaniem i zanieczyszczeniem, może być stosowany 
równolegle z preparatem do usuwania malowideł graffiti. Przed zastosowaniem należy dokonać wstępnych 
prób, potwierdzających prawidłowość zastosowanych produktów na różnorodnych materiałach i warunkach.  
Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia płaszczyzny przegrody przeznaczona do otynkowania, zapewniająca 
pewne i trwałe połączenie. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w Cz. 
„Wymagania ogólne”. 
20.1.2 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami. 
20.2 Materiały. 
20.2.1 Ogólne zasady stosowania materiałów tynkarskich 
Tynki cementowo-wapienne i cementowe, stosowane jako gotowe suche mieszanki, w zależności od 
umiejscowienia stanowią warstwę wykończeniową lub podłoże pod gładź malowana farbą.  
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Tynki cementowe mają zastosowanie w pomieszczeniach o dużym obciążeniu wilgocią (pomieszczenia 
natrysków i szatni) oraz na cokoły i ściany zewnętrzne, poniżej poziomu terenu.  
Tynki cementowo-wapienne, w projekcie dopuszczone do alternatywnego stosowania, zwiększają 
nieznacznie komfort akustyczny pomieszczeń. 
Tynki cienkowarstwowe, o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne i odporności na 
spękania i rysy. Zaleca się stosowanie materiału o dużej dyfuzyjność, szczególnie w przypadku wilgotnego 
lub wapiennego podłoża oraz na wełnę mineralną (tynki silikatowe lub silikonowe),  w przypadku stosowania 
tynku na styropian nie ma to znaczenia i można stosować akrylowe. 
Z uwagi na duże natężenie ruchu  użytkowników w obiekcie należy stosować tynk szczególnie wytrzymały i 
odporny na zarysowania; narożniki wzmacniane.  
20.2.2 Szczegółowe zasady stosowania materiałów 
20.2.2.1 Gładź cementowa 
Produkowana w postaci suchej mieszanki białego cementu (kolor biały), dodatków uszlachetniających i 
wypełniaczy kwarcowych o maksymalnej wielkości ziarna 0,1 mm, co pozwala uzyskać bardzo gładką 
powierzchnię. Spełnia wymagania PN-EN 998 -1:2016-12  
Do stosowania na beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, do wykonywania gładzi na ścianach i 
sufitach w pomieszczeniach, w których zaleca się stosowanie gładzi cementowych. 
− Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością rzeczywistą na ściskanie 
− Odporna na mikropęknięcia - zawiera specjalne mikrowłókna, dodatkowo wzmacniającego jej strukturę. 
− Odporna na wilgoć - nadaje się do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (łazienki, 

baseny, sauny). 
− Wygodna w nakładaniu - uzyskana po wymieszaniu z wodą masa jest plastyczna, bardzo łatwa w 

obróbce i profilowaniu. 
− Łatwa do malowania - jednolity, śnieżnobiały kolor powierzchni gładzi ułatwia jej pomalowanie, niższe 

jest zarówno zużycie farby, jak i koszty samego malowania. 
− Klasa reakcja na ogień A1 
20.2.2.2 Gładź polimerowa 
Gotowa masa na bazie spoiw żywicznych, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących do 
nakładania ręcznego lub maszynowego, powinna wykazywać następujące właściwości:  
− Możliwość zastosowania bardzo cienkiej warstwy, pozwalającej na dostosowanie ilości nakładanego 

materiału do właściwości podłoża i zmniejszyć jego zużycie.  
− Bardzo drobne uziarnienie umożliwiające uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni, stanowiącej doskonałe 

podłoże pod malowanie i tapetowanie. 
− Wysoką przyczepność do podłoża uzyskaną dzięki wymaganej odpowiedniej zawartości polimerów 
− Elastyczność i odporność na spękania - warstwa utwardzonego materiału powinna być odporna na 

pęknięcia, zarówno podczas wiązania i wysychania gładzi, jak i w trakcie jej eksploatacji.  
− Łatwość malowania - wymagany jednolity, śnieżnobiały kolor powierzchni gładzi ułatwia jej 

pomalowanie, niższe jest zarówno zużycie farby, jak i koszty samego malowania. Produkt spełniać 
powinien spełniać wymagania PN-EN 15824:2017-07 

20.2.2.3 Klej do płyt gipsowo-kartonowych 
Powinien wykazywać następujące właściwości:  
− Wysoką plastyczność - łatwy do nakładania, a podczas ustawiania i dociskania płyty łatwo zmieniający 

kształt, dopasowujący się do nierówności podłoża. 
− Optymalny czas obróbki - wydłużony czas wiązania, aby ułatwić nałożenie kleju oraz swobodne 

ustawienie i skorygowanie płyt do oczekiwanego położenia. 
− Wysoką wytrzymałość - zapewniającą trwałe i odpowiednio mocne połączenie płyt gipsowo-

kartonowych z podłożem. 
− Niski skurcz po związaniu - eliminujący wewnętrzne pęknięcia i dodatkowe naprężenia w warstwie kleju, 

już po jego związaniu, gwarantujący wysoką stabilność uzyskanego połączenia. Wyrób spełniać 
powinien wymagania PN-EN 14496:2017-08 

Gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśm 
Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, do stosowania bez taśmy typ 4B, do 
nakładania ręcznego, standardowy czas wiązania: 
− Elastyczny - sucha mieszanka modyfikowana jest specjalnymi polimerami i odpowiednią dla 

przewidzianego zakresu stosowania ilością włókien celulozowych. Włókna wzmacniają i zagęszczają 
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strukturę utwardzonego gipsu, zwiększając jego odporność na ewentualne spękania.  
− Plastyczny - jest łatwy i bardzo wygodny do nakładania, zarówno podczas wprowadzania pomiędzy 

płyty gipsowo-kartonowe, jak i podczas wygładzania i ostatecznego profilowania powierzchni. 
− Posiada zwiększoną wytrzymałość - zapewnia trwałe, odpowiednio mocne i elastyczne połączenie na 

styku płyt gipsowo-kartonowych. 
− Charakteryzuje się niskim skurczem podczas wiązania - brak wewnętrznych, dodatkowych naprężeń w 

warstwie gipsu zapewnia wysoką stabilność uzyskanego połączenia (bez efektu wciągania nałożonej 
masy). 

− Klasa reakcji na ogień A1 
Produkt powinien spełniać wymagania PN-EN 13963:2014-10. 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas tynkarskich stosować należy 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 woda wodociągowa pitna. 
20.2.2.4 Cienkowarstwowy tynk mineralny przeznaczony do malowania 
Sucha mieszanka białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i dolomitowego, wzmocniona 
polimerami. dająca, po rozrobieniu z wodą, wysokiej jakości masę tynkarską. Do wykonywania tynków, 
przewidzianych do malowania oraz dekoracyjnego i ochronnego wykańczania ścian wewnętrznych obiektów 
użyteczności publicznej. Produkt umożliwia ujednolicenie kolorystyki z gładzią i innymi tynkami 
zastosowanymi w obiekcie (kolorystyka wykraczająca poza oferowane barwione tynki mineralne). Poprzez 
zawartość specjalnych mikro włókien, wzmacniających jego strukturę, uzyskuje się zwiększoną odporność na 
mikropęknięcia. Ponadto dzięki wzmocnionej polimerami mieszance spoiw - białej, szlachetnej i wysoko-
gatunkowej odmianie cementu oraz wapna, a także dzięki specjalnie dobranemu kruszywu kwarcowemu 
uzyskuje się wysoką wytrzymałość i twardość. Materiał odporny na przyciąganie kurzu, brudu i pyłków 
unoszących się w powietrzu, mający dodatkowo możliwość nakładania maszynowego, za pomocą 
specjalnego agregatu tynkarskiego, dzięki czemu zwiększona zostaje wydajność i szybkość nakładania. 
Uwaga: w projekcie tynk nakładany ręcznie, nieakceptowana jest faktura typu "baranek", która tworzy się 
podczas wykonania robót maszynowo. 
20.2.2.4.1 Tynk cokołowy 
Spoiwem są transparentne żywice, a wypełniaczami kolorowe żwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8–1,2 mm i 
1,4–2,0 mm (różne kolory oznaczone) lub naturalne łamane kruszywo marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 
mm). Materiał przeznaczony jest do nakładania i wygładzania metalową pacą, na zewnątrz budynków, na 
cokołach. Powłoka to skuteczna i trwała ochrona elewacji przed skażeniem biologicznym, rozwojem pleśni, 
grzybów i alg.  
Przeznaczenie do wykonywania lekkich i wytrzymałych wypraw tynkarskich na izolacji cieplnej (systemy 
ociepleń ze styropianem, XPS i wełną mineralną), ścianach żelbetowych i bloczków silikatowych oraz tynkach 
tradycyjnych.  
Dopuszczone alternatywne stosowanie tynku mozaikowego akrylowo-silikonowego. 
20.2.2.4.2 Akcesoria 
a.) siatka z włókna szklanego; 
b.) zaprawa klejowa do styropianu i szpachlowania siatki, kolor wg projektu; 
a.) listwy z siatką: narożne i startowe z aluminium,  
b.) płyn gruntujący mrozoodporny i wodoodporny, paroprzepuszczalny, odporny na alkaliczne 

zanieczyszczenia powietrza;  
20.2.2.5 Lekki tynk (cementowo-wapienny) maszynowy 
Sucha mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, wapna, wypełniaczy kwarcowych, perlitu oraz 
dodatków uszlachetniających. Do stosowania na beton i bloczki silikatowe. 
Wykazywać powinien następujące właściwości:  
− zwiększoną wydajność- dzięki specjalnie opracowanej recepturze zapewniać powinien wydajność o ok. 

50 % większą niż tradycyjne tynki cementowe. 
− doskonałą przyczepność do podłoża- dzięki wapnu wypełniać powinien dokładnie wszystkie nierówności 

muru, uszczelniając go i silnie łącząc się z cegłami, bloczkami itp. 
− bardzo dobrze przenoszenie i rozkładanie naprężeń - dzięki zawartości wapna powinien być tynkiem 

sprężystym, chroniącym się samodzielnie przed pękaniem. 
− •możliwość zwiększenia odległości między dylatacjami pionowymi - w porównaniu z tynkami, w których 
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jedynym spoiwem jest cement. 
− ograniczanie chłonności muru- szczelność tynku cementowo-wapiennego powinna chronić mur przez 

wnikaniem wody w jego strukturę i zabezpieczać go przed negatywnymi skutkami tego zjawiska, np. 
rozwojem korozji biologicznej.  

− doskonałą urabialność - zawartość wapna sprawiać powinna, że zaprawę bardzo łatwo się przygotowuje 
i narzuca. 

− Łatwość w nakładaniu i zacieraniu - mały ciężar objętościowy sprawiać powinien, że tynk jest bardzo 
wygodny w pracy zarówno przy tynkowaniu ścian jak i sufitów. 

− wysoką paro przepuszczalność - warstwa tynku nie powinna zakłócać paro przepuszczalności muru. 
20.2.2.6 Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas tynkarskich stosować należy 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 woda wodociągowa pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
20.2.3 Ochrona przed graffiti 
Wszystkie powierzchnie betonowe oraz tynki elewacyjne w części cokołowej należy zabezpieczyć specjalnym 
preparatem na bazie naturalnych wosków, chroniącym powierzchnie przed zamalowaniem i 
zanieczyszczeniami. Zaleca się stosowanie preparatu bezbarwnego, który daje się łatwo nanosić, 
wysychającego bez pozostawiania śladu, odpornego na działanie promieni ultrafioletowych i odznaczającego 
się hydrofobizującymi właściwościami. Do usuwania malowideł graffiti, w przypadku niezabezpieczonych 
elementów i powierzchni można stosować również produkty jednoskładnikowe.  
Każdorazowo przed zastosowaniem należy wykonać próby stosowania; w przypadku stwierdzenia małej 
skuteczności środków naturalnych możliwe jest zastosowanie trwałych powłok, wykonanych z 2-
komponentowych preparatów błonotwórczych, na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych (PU lub 
PE), wariantowo: 
- w kolorze elewacji. W takim przypadku należy zrezygnować z farb elewacyjnych na części 

zabezpieczanych elewacji 
- bezbarwne, nakładane na wykończone elewacje. 
20.2.3.1 Powłoka impregnująca, ochronna antypyłowa 
impregnat chroniący przed przenikaniem wilgoci i kurzu, hamujący proces erozji betonu; powłoka winna być  
bezbarwna, praktycznie nie zmieniająca wyglądu podłoża. 
20.3 Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków powinien posiadać niezbędny sprzęt. 
Roboty wykonywane mechanicznie należy wykonać przy użyciu pompy do podawania zapraw. 
Poza wyszczególnionym sprzętem do wykonywania szczegółowych prac może zachodzić ewentualność użycia 
urządzenia transportu pionowego oraz rusztowania. 
20.3.1 Do przygotowania i nanoszenia gładzi polimerowej oraz gipsu 
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- wiertarka z mieszadłem do przemieszania masy w celu wyrównania konsystencji 
- paca ze stali nierdzewnej do nakładania masy na podłoże, 
- papier ścierny lub siatka (gąbka) do szlifowania do usuwania nierówności po wyschnięciu gładzi, 
20.3.2 Do przygotowania i nanoszenia masy klejowej 
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- wiertarka z mieszadłem do gipsu oraz pojemniki do przygotowania masy, 
- kielnia, łopatka do nakładania masy klejowej na płytę lub na podłoże, 
- paca zębata (o wielkości zębów 8 mm) do rozprowadzania masy klejowej na całej powierzchni płyty w 
przypadku mocowania na równych podłożach, 
- nóż do przycinania płyt, 
- młotek gumowy do korygowania położenia płyt, 
- długa łata do przycinania płyt i do sprawdzania/korygowania płaszczyzny sąsiadujących płyt  
20.3.3 Do przygotowania i nanoszenia gładzi szpachlowej 
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- mieszarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zapraw oraz pojemniki do przygotowania masy, 
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- Stalowa paca do nakładania masy na podłoże, 
- paca do zacieranie lub przetarcie po wyschnięciu  
- papier ścierny lub siatka do szlifowania do usuwania nierówności po wyschnięciu gładzi, 
20.3.4 Do przygotowania i nanoszenia podkładowej masy tynkarskiej 
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- mieszadła koszykowe wolnoobrotowe do wymieszania masy przed użyciem, 
- pędzle i/lub wałki do nanoszenia masy na przygotowane podłoże, 
oraz ewentualnie: 
- urządzenia do czyszczenia wodą podłoża.  
20.3.5 Do przygotowania i nanoszenia cienkowarstwowego, natryskowego tynku mineralnego 
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- urządzenie z mieszadłem wstęgowym do przygotowania masy, 
- agregat tynkarski do nakładania mieszanki na podłoże, 
- pędzle, wałki (w przypadku malowania gotowej wyprawy mineralnej), 
- środki ochrony osobistej, 
20.3.6 Do przygotowania i nanoszenia masy do przyklejania płyt z izolacji cieplnej oraz do 

zatapiania siatki 
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręcznie i mechanicznie), 
- mieszadła koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy klejącej, 
- piłki ręczne o drobnych zębach lub noże do cięcia przyklejanych płyt, 
- pace drewniane pokryte papierem ściernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim ściernym 
materiałem) do wyrównywania powierzchni przyklejonych płyt, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni przyklejonych płyt, 
- paca zębata ok. 10x10mm ze stali nierdzewnej, 
- kielnia trapezowa mała, 
- nożyce krawieckie, lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej, 
- łaty do sprawdzania równości warstwy zbrojącej, 
- pace drewniane pokryte papierem ściernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim ściernym 
materiałem) do wyrównywania powierzchni warstwy zbrojącej, 
oraz ewentualnie: 
- urządzenia do czyszczenia wodą podłoża pod ocieplenie.  
20.3.7 Do przygotowania i nanoszenia mineralnej wyprawy tynkarskiej 
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- mieszadła koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania masy, 
- pace ze stali nierdzewnej, 
- agregat tynkarski 
- pace plastikowe. 
- pędzle, wałki (w przypadku malowania gotowej wyprawy mineralnej), 
oraz ewentualnie: 
- urządzenia do czyszczenia wodą podłoża pod ocieplenie.  
20.3.8 Do przygotowania i wbudowania zaprawy murarskiej do elementów silikatowych 
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- mieszadła koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki lub betoniarka do przygotowania masy, 
- paca ząbkowana lub dozownik do nakładania zaprawy, 
- młotek gumowy do dobijania układanego elementu, 
- paca z "tarką" do przeszlifowania powierzchni przed położeniem zaprawy, 
- miotełka lub inne narzędzia do odpylenia powierzchni przed nałożeniem zaprawy, 
20.3.9 Do przygotowania i nanoszenia tynku maszynowego lekkiego 
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- agregat tynkarski przystosowany do przerobu gotowych mieszanek, do narzucania zaprawy na podłoże, lub 
kielnia, 
- pace styropianowe lub drewniane do zbierania nadmiaru zaprawy, 
- łata i łata "H" do wyrównywania zaprawy przy zamontowanych listwach prowadzących, 
- pace styropianowe, z filcem w zależności od rodzaju wykończenia gotowej powierzchni,. 
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oraz ewentualnie: 
20.4 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Transport materiałów prowadzić w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. W czasie transportu zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres przechowywania/składowania dostosować do 
podanych na opakowaniu. 
20.5 Wykonanie robót 
20.5.1 Wytyczne ogólne wykonywania tynków 
Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 
robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac 
dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyna późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki). 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0oC. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
- Tynki tradycyjne powinien być wykonany z obrzutki, narzutu. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
- Gładź gipsową należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
- Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 

1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
- Zabezpieczenie preparatem antygraffiti polega na nasączeniu przypowierzchniowych warstw środkiem, 

który odkładając się w porach materiału, chroni podłoże przed migracją graffiti w głąb. Impregnaty nie 
tworzą powłoki, a większość zachowuje przy tym właściwości dyfuzyjne budulca.  

20.5.1.1 Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
20.5.1.2 Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda (przede wszystkim: łagodny, ciepły wiatr w zimie), bezpośrednie 
nasłonecznienie itp. mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. 
Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym 
samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
20.5.1.3 Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek 
działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą 
wodę. Szkody te przybierają postać łuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną 
wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i 
inne. 
Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura 
powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą warstwę tynku należy 
zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur 
minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 
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W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze) 
zewnętrznej izolacji cieplnej (elementy betonowe), należy zwrócić uwagą na to, że może nastąpić zbyt 
gwałtowne obniżenie temperatury elementu. Może to być przyczyną zamarznięcia świeżego tynku. 
20.5.1.4 Środki zwiększające przyczepność. 
Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka wstępna, 
zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki adhezyjne. W przypadku 
tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, stosuje się wyłącznie odpowiednie mostki 
adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni. 
Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z wyjątkiem 
betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna. 
Na szczelnych, słabo chłonnych podłożach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna uszlachetniona 
żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność. 
20.5.1.5 Obrzutka wstępna. 
a) stanowi przygotowanie podłoża pod tynk, 
b) służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności, 
Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej może być wymagane zastosowanie obrzutki 
wstępnej (zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych). 
Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń 
dotyczących gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku. Do wykonania 
obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie. 
Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone. 
Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne jest od 
warunków pogodowych i chłonności podłoża. 
O długości przerw technologicznych dla obrzutki wstępnej decydują w pierwszej kolejności: 
- właściwości podłoża pod tynk, 
- rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej, 
- warunki pogodowe (pora roku), 
- wentylacja. 
W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 3 dni. W 
przypadku wielowarstwowych płyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje się minimalny czas przerwy 
technologicznej równy 2 tygodnie. 
Przestrzegać danych producenta w zakresie zastosowania. 
Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu dostatecznej 
wytrzymałości jasny kolor, rysy skurczowe). 
W przypadku stosowania tynków zawierających gips na obrzutkę wstępną cementową należy zachować 
minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie niezależnie od rodzaju podłoża. 
W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone powierzchnie 
wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, by 
nie napełnić obrzutką narożników. 
Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to konieczne jest jej zmatowienie (np. 
szczotką drucianą). 
Zaleca się, aby zaprawa do obrzutki wstępnej nie może być zbyt wodnista. Może to doprowadzić do 
powstania słabo wiążącej (szklistej) powierzchni, która nie zwiększa przyczepności. W takich przypadkach 
obrzutka wstępna przynosi więcej szkód niż korzyści. 
20.5.1.6 Mostki adhezyjne dla tynków zawierających gips na podłożu betonowym. 
Mostki adhezyjne są to zawiesiny żywicy syntetycznej zawierające piasek ostry. Muszą one po wyschnięciu 
spełniać następujące wymagania: 
a) odporność na działanie środków alkalicznych, 
b) trwałe wiązanie pomiędzy podłożem betonowym a tynkiem, 
c) obniżenie przenikania wody oraz roztworów wodnych, 
d) niewielki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej, 
e) poprawa przyczepności mechanicznej tynku dzięki zwiększeniu powierzchni właściwej podłoża. 
Mostki adhezyjne dla tynków gipsowych lub zawierających gips określane są przez producenta zaprawy i 
podlegają tym samym jego odpowiedzialności i gwarancji. 
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Mostki adhezyjne należy nanosić przy pomocy wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność 
materiału przed oraz w trakcie nanoszenia, należy je odpowiednio często mieszać w pojemniku. Przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. 
Na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4% nanoszenie takich mostków adhezyjnych 
jest niedozwolone. 
20.5.1.7 Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo wapiennych oraz 

cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowane są specjalne 
zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. Przestrzegać wskazówek producenta. 
20.5.1.8 Zbrojenie tynku. 
Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki z włókien 
szklanych lub inne) nie wyklucza całkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. 
Zbrojenie powierzchniowe nie jest nośnikiem tynku; przy stosowaniu tynków cementowo - wapiennych, 
wtopienie siatki z włókien szklanych na wstępnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje największe 
zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spękań. Należy pamiętać o zakładkach oraz zbrojeniu diagonalnym 
przy otworach okiennych, drzwiowych i innych. 
W przypadku wykańczania podłoża materiałem cienkopowłokowym i konieczności częściowego zbrojenia 
tynkowanej powierzchni, należy sąsiadujące z nimi nie zbrojone powierzchnie również pokryć tym samym 
materiałem. Powoduje to wyrównanie nieznacznych nierówności, zapewnia jednocześnie równomierne 
wchłanianie wody oraz zapobiega powstawaniu plam. 
20.5.1.9 Tynkowanie pomieszczeń o dużej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne. 
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi tynkuje się jednowarstwowo, nie 
mogą one być także zacierane ani wygładzane. 
Już wygładzone lub zatarte powierzchnie należy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścić z pyłu.  
Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i posiadać 
minimalną wytrzymałość na ściskanie. 
20.5.2 Przygotowanie podłoży pod gładź 
Podłoże powinno być stabilne, dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje się, że czas 
sezonowania podłoży wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli około 20 °C i 55 % wilgotności - 
w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć): 
- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, minimum 1 tydzień na każdy cm grubości, 
- dla ścian i stropów betonowych, co najmniej 28 dni, 
Podłoże powinno być suche o wilgotności nie może przekraczającej 3%, Oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków 
antyadhezyjnych. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć za 
pomocą szczotki stalowej. Podłoże wymaga odpowiedniego zagruntowania: 

− emulsją tego samego producenta (w przypadku nadmiernej chłonności podłoża_, 
− warstwą sczepną - gdy podłoże ma niską chłonność lub charakteryzuje się gładką powierzchnią (np. 

betonowe stropy i ściany). 
20.5.2.1 Przygotowanie zaprawy 
Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w 
Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawa 
nadaje się do użycia zaraz po wtórnym wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin. 
W przypadku masy zawartość opakowania należy przemieszać za pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu 
wyrównania konsystencji. Masy nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. 
20.5.2.2 Nakładanie gładzi 
Zaprawę należy nakładać równomiernie stalową pacą. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić w podłożu duże ubytki. Szpachlowaną 
powierzchnię można wykończyć poprzez lekkie zacieranie pacą-filcówką lub przetarcie po wyschnięciu 
papierem ściernym. Czas otwarty pracy masy (pomiędzy nałożeniem zaprawy a zatarciem) zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. 
Masę naciąga się równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża. Prace 
rozpoczyna się od sufitu, nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę 
do siebie, natomiast na ściany masę nakłada się w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc pacę od dołu 
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ku górze. Kolejna warstwa może być nakładane po zupełnym stwardnieniu wcześniejszej. W przypadku 
nakładania maszynowego, naniesioną masę należy wyrównać pacą, a ewentualny nadmiar materiału zebrać 
do opakowania. Szlifowanie należy wykonać po całkowitym wyschnięciu powierzchni. Podczas prac należy 
uważać, aby nie zanieczyścić materiału pozostającego w opakowaniu, ponieważ może to spowodować 
pogorszenie jego parametrów. Pozostały w opakowaniu, niewykorzystany materiał należy zabezpieczyć folią, 
a opakowanie szczelnie zamknąć. 
20.5.2.3 Pielęgnacja 
Podczas wysychania należy zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Chronić przed szybkim 
wysychaniem, np. zraszając powierzchnię wodą. 
20.5.2.4 Malowanie 
Powierzchnię gładzi, w zależności od miejsca jej użycia, można malować farbami wewnętrznymi. Przed 
rozpoczęciem prac wykończeniowych powierzchnia gładzi musi być odpowiednio sucha i oczyszczona z pyłu 
powstałego podczas szlifowania. Do malowanie farbami akrylowymi zaleca się gruntowanie gładzi produktem 
systemowym. Ponadto, malowanie i tapetowanie należy poprzedzić gruntowaniem podłoża zgodnie z 
zaleceniami producenta farby lub tapety.  
20.5.3 Przyklejanie płyt 
20.5.3.1 Przygotowanie podłoży 
Podłoże powinno być: 
− stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio wysezonowane. Przyjmuje się, że czas sezonowania 

podłoży betonowych wynosi co najmniej 28 dni, 
− suche - wilgotność nie może przekraczać 3%, 
− oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 

olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby i środków antyadhezyjnych,  
− zagruntowane  

o emulsją gruntującą w przypadku nadmiernej chłonności podłoża, 
o warstwą sczepną - gdy podłoże ma niską chłonność lub charakteryzuje się gładką 

powierzchnią (np. betonowe ściany). 
− Wszystkie elementy stalowe, mogące stykać się z tynkiem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
20.5.3.2 Przygotowanie zaprawy 
Materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane przez producenta), a następnie 
wymieszać ręcznie lub mechanicznie (wiertarką z mieszadłem do gipsu), do momentu uzyskania jednolitej 
masy bez grudek. Klej wykorzystać w ciągu ok. 45 minut od przygotowania.  
20.5.3.3 Przyklejanie płyt 
Sposób nakładania kleju i przyklejania płyt uzależniony jest od równości podłoża.  
− Podłoża bardzo równe: płytę ułożyć poziomo na podłodze, warstwą licową do dołu, nanieść klej za 

pomocą pacy ząbkowanej (wysokość zębów 8 - 10 mm), płytę unieść i docisnąć do ściany.  
− Podłoża równe (nierówności do 20 mm): płytę ułożyć poziomo na podłodze, warstwą licową do dołu, 

klej nanieść kielnią lub łopatką, plackami o średnicy ok. 10 cm i grubości do 20 mm, w rozstawie co 30 - 
40 cm, kilka placków kleju dodatkowo rozciągnąć wzdłuż krawędzi płyty. Płytę unieść i docisnąć do 
ściany.  

− Podłoża nierówne (nierówności powyżej 20 mm): do ściany przykleić, "na placki", pionowe i poziome 
paski dociętej płyty gipsowo-kartonowej o szerokości ok. 10 cm. Paski, w rozstawie ok. 60 cm, powinny 
wyznaczyć jedną płaszczyznę. Do tak przygotowanej konstrukcji przyklejać właściwą warstwę płyt.  

− Klej należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania 
świeżej masy gipsowej). 

− Kleju gipsowego nie należy stosować do przyklejania płyt do powierzchni sufitów (zalecany jest montaż 
na ruszcie). 

− Płyt gipsowo-kartonowych nie można montować na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie 
wilgoci. 

− Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.  
− Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. 
− Materiał należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z 
podanymi wymaganiami wynosić powinien nie mniej niż 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.  
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− Niezależnie od sposobu przyklejania płyt, należy pozostawić szczeliny dystansowe pomiędzy płytami a 
podłogą (ok. 10 mm), płytami a sufitem (ok. 5 mm) oraz pomiędzy sąsiadującymi płytami (ok. 2 mm). 
Przyklejanie i korygowanie położenia płyt możliwe jest przez ok. 10 - 15 min od nałożenia kleju 
(zależnie od chłonności podłoża i temperatury w pomieszczeniu). W czasie wysychania kleju 
pomieszczenia wietrzyć, unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. 

20.5.3.4 Spoinowanie płyt 
Zaleca się, aby spoinowanie płyt odbywało się po: 
− zakończeniu wszelkich prac mokrych w pomieszczeniach, przy stabilnej wilgotności i temperaturze 

otoczenia 
− zamocowaniu z pozostawieniem szczeliny ok. 2 mm pomiędzy sąsiadującymi płytami 
− dylatacja między płytami a elementami konstrukcyjnymi budynku powinna zapewniać powstanie rysy 

kontrolowanej 
Wymagania dla krawędzi płyt gipsowo-kartonowych 
− krawędzie płyt docinanych na budowie należy sfazować nożem lub strugiem pod odpowiednim kątem 
− oczyszczone z kurzu i innych warstw mogących osłabić przyczepność, 
− zagruntowane emulsją (w przypadku nadmiernej chłonności podłoża) 
Gruntowanie jest obowiązkowe w przypadku spoinowania płyt z krawędziami fazowanymi w warunkach 
budowy lub remontu. 
Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z gipsem powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
20.5.3.4.1 Przygotowanie zaprawy 
Materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych), 
pozostawić do całkowitego nasiąknięcia, na ok. 3-5 min. a następnie ręcznie lub maszynowo mieszać przez 1 
do 2 minut. Przygotowaną masę wykorzystać w ciągu ok. 60 minut od przygotowania. Wykonanie 
spoinowania bez użycia taśmy Prace zaleca się prowadzić w dwóch etapach. W pierwszym zaprawę nakłada 
się poprzecznie do krawędzi płyt, bezpośrednio w przestrzeń pomiędzy sąsiadującymi płytami, dążąc do 
pełnego i jak najgłębszego jej wypełnienia na całej grubości płyt. Nadmiar zaprawy ściąga się i rozprowadza 
płynnym ruchem na całej długości spoiny. Tak wypełnione spoiny pozostawia się do stwardnienia 
powierzchni gipsu. W drugim etapie zaprawę z nowego zarobu ponownie nanosi się na spoinę i rozprowadza 
do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Ewentualne nierówności po wysuszeniu szlifować 
drobnoziarnistym papierem ściernym. 
20.5.3.4.2 Wykonanie spoinowania z użyciem taśmy 
Zaprawę nałożyć bezpośrednio w przestrzeń pomiędzy sąsiadującymi płytami, dążąc do pełnego i jak 
najgłębszego jej wypełnienia na całej grubości płyt. 
W świeżo nałożoną masę wcisnąć taśmę (siatkową, papierową) lub flizelinę, tak aby dokładnie i bez fałd 
przylegały do podłoża. Powierzchnię taśmy pokryć cienką warstwą gipsu i pozostawić do stwardnienia. Po 
stwardnieniu gipsu nałożyć drugą warstwę o szerokości większej niż poprzednia. W przypadku spoinowania 
płyt z krawędziami docinanymi na budowie, w celu odpowiedniego zlicowania z powierzchnią płyt, szerokość 
drugiej warstwy powinna wynosić min. 40 mm. Ewentualne nierówności po wysuszeniu zeszlifować 
drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Podczas wysychania spoiny zaleca się unikać bezpośredniego nasłonecznienia, przeciągów, intensywnego 
nagrzewania lub chłodzenia pomieszczeń oraz należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Ponadto w przypadku płyt docinanych na budowie, montowanych jednowarstwowo lub w miejscach, w 
których warunki eksploatacji stwarzają możliwość powstawania dużych naprężeń (np. zabudowa poddaszy), 
zalecane jest wzmocnienie połączenia za pomocą taśmy z włókna szklanego, taśmy papierowej lub flizeliny. 
20.5.4 Tynkowanie muru z bloczków silikatowych 
20.5.4.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek środków antyadhezyjnych i farb. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy 
luźne lub osypliwe usunąć szczotką stalową. Podłoża gipsowe należy przed tynkowaniem zarysować ostrym 
dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-
cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. Narożniki oraz 
krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych 
profili stalowych. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie odpowiedniej 
emulsji tego samego producenta. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże można zmoczyć czystą wodą, 
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następną czynnością jest wykonanie wstępnej obrzutki.  
20.5.4.2 Narzucanie tynku 
Tynk nakłada się za pomocą agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych mieszanek. 
Zaprawę narzuca się na ściany za pomocą pistoletu natryskowego, poziomymi pasami zachodzącymi na 
siebie w kierunku z góry na dół. Dyszę pistoletu należy prowadzić równomiernie, zachowując stałą odległość 
od tynkowanej powierzchni. W przypadku nakładania ręcznego tynk narzucać kielnią.  
20.5.4.3 Wyrównywanie tynku 
Narzuconą zaprawę wyrównać przy użyciu łaty "H" i pozostawić do wstępnego związania. Świeży tynk można 
wyrównywać długą łatą, aż do uzyskania równej powierzchni.  
20.5.4.4 Zacieranie tynku 
Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy 
zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią 
robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia 
tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać lub zatrzeć 
na ostro. Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie 
wysychania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.  
20.5.4.5 Malowanie 
Otynkowane podłoża można malować dowolnymi farbami. Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po 
upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie 
farbą silikatową można rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin. 
20.5.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku mineralnego: 
20.5.5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być: 
− stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Przyjmuje się, że czas sezonowania 

podłoży wynosi odpowiednio: 
− dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzień na każdy cm grubości 
− dla ścian betonowych co najmniej 28 dni, 
− suche, 
− równe - nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując zaprawy tynkarskie i/lub wyrównujące lub 

zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Przed naprawą podłoże 
należy zagruntować preparatem gruntującym  

− oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli podłoże pokryte jest korozją 
biologiczną, do jej usunięcia należy użyć odpowiedniego preparatu  

− zagruntowane masą tego samego producenta 
20.5.5.2 Przygotowanie masy tynkarskiej 
Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać do wiadra i przemieszać na 
sucho - w czasie transportu mogła nastąpić segregacja kruszywa. Następnie, mieszankę przesypać do 
pojemnika z wodą (proporcje podane przez producenta) i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania 
jednolitej masy. Rozrobioną masę należy odstawić na 10 minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu 
trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać 
masę w celu ujednorodnienia konsystencji.  
W przypadku użycia agregatu tynkarskiego, mieszanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją użycia 
urządzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawić tak, aby konsystencja narzucanego tynku zapewniała 
uzyskanie prawidłowej faktury tynku. 
20.5.5.3 Nakładanie masy 
Masę można nakładać na podłoże ręcznie lub maszynowo. Wykonanie ręczne polega na naniesieniu tynku w 
postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału 
należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Nakładanie maszynowe prowadzić należy za pomocą 
specjalnych agregatów tynkarskich.  
20.5.5.4 Fakturowanie 
Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka 
uzyskuje się zacierając masę ruchami okrężnymi. Masy nałożonej maszynowo nie fakturuje się. Tworzy ona 
fakturę "baranek" - inną niż w przypadku nakładania ręcznego. 
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20.5.5.5 Prace wykończeniowe 
Tynk można malować, stosując dowolne farby elewacyjne. Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po 
upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie 
farbą silikatową można rozpocząć tuż po wyschnięciu tynku. 
20.5.6 Powłoka ochronna impregnująca i antypyłowa 
Dwustopniowe zabezpieczenie powierzchni betonowej przed pyleniem, powstrzymanie przed przesiąkaniem 
wilgoci, z jednoczesnym umożliwianiem utrzymania powierzchni w należytej czystości. Szczegółowa 
instrukcja stosowania powinna być podana na etykietach produktów. Wytyczne ogólne: 
− Zabezpieczane podłoże powinno być suche i czyste, wolne od zanieczyszczeń, brudu, kurzu i pyłu. Jeśli 

na posadzce znajdują się luźno związane cząstki należy je usunąć.  
− O ile producent nie określi inaczej, preparat (warstwa pierwsza) miesza się w stosunku 1:1 z wodą i 

rozprowadza równomiernie na zabezpieczanej powierzchni. Jeśli jest to posadzka należy pilnować aby 
nie pozostawić kałuż. Następnie pozostawić do wchłonięcia. Do rozprowadzania można użyć szerokiej 
szczotki, ściągaczki, pędzla, wałka, rozpryskiwacza.  

− Powierzchnie mniejsze najlepiej jest pokrywać z użyciem pędzla lub wałka.  
− Po wyschnięciu warstwy pierwszej, nanosi się warstwę wierzchnią w przypadku kiedy zabezpieczana 

powierzchnia wymaga użycia obu preparatów, postępując jak poprzednio. 
− Rozpoczynając od oczyszczenia powierzchni przed aplikacją.  
− Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od efektu jaki planujemy uzyskać (cieńsza lub grubsza 

warstwa, mniej lub bardziej błyszcząca) pędzlem, wałkiem.  
− Na dużych powierzchniach warstwę wierzchnią najlepiej rozlewać konewką z sitem a następnie 

rozprowadzać równomiernie szeroką szczotką, ściągaczką lub mopem.  
− Preparat stosuje się i przechowuje w temperaturze powyżej 0oC. 
20.5.6.1 Spoiny w murach 
Murowane fragmenty ścian, przewidzianych do tynkowania, nie należy wypełniać spoin zaprawą przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Generalnie zaleca się układanie bloczków na zaprawie klejowej, 
zalecanej do stosowania przez producenta bloczków silikatowych. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
20.5.7 Okładziny ścienne elewacyjne 
Okładziny ścienne w technologii montażu mocowaniem niewidocznym do podkonstrukcji systemowej, 
wykonanej ściśle wg. wytycznych dostawcy produktu oraz zgodnie z certyfikatem dopuszczenia. Płyty 
dostarczane są z konstrukcją nośną (stelażem nośnym), jako komplet. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania uprzednio dokumentacji technicznej warsztatowej. 
20.5.7.1 Konstrukcja okładzin ściennych elewacyjnych 
20.5.7.1.1 Prace przygotowawcze 
Wykonawca, przed przystąpieniem do opracowania rysunków warsztatowych zobowiązany jest zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowy dobór płyt, uwzględniając fakt, że różnice między płytami decydujące o ich 
wyborze do konkretnego zastosowania dotyczą:  
- ograniczonej odporności na ciężar własny, co wymaga wykonania dla nich odpowiednich konstrukcji 

nośnych, 
- ograniczonej odporności wykonanych z nich ścian elewacyjnych na obciążenia wiatrem (parcie i ssanie) 

oraz płaszczyzn dachu, które nie wymagają uwzględniania ciężaru śniegu, nacisku wiatru i 
dopuszczalnego obciążenia skupionego (np. przy poruszaniu się po dachu), 

- zwiększonej podatności na zmiany liniowe wynikające z warunków cieplno-wilgotnościowych na 
zewnątrz budowli w konfrontacji z warunkami panującymi w jej wnętrzu. 

Do obowiązków wykonawcy należy również potwierdzenie w wybranym systemie możliwości wykonania 
dachów w układach samonośnych (bez potrzeby stosowania dodatkowych podpór, czyli tak jak przyjęto w 
projekcie), jak również dostosowanie poziomych elementów wspierających oraz elementów stanowiących 
ruszt dla stolarki otworowej, do których mocowane są ściany, do wymiarów i sposobu montażu wybranego 
systemu.  
Ponadto szczególnym zabezpieczeniom podlegają strefy złączy na płytach oraz połączeń płyt z innymi 
ustrojami w konstrukcji: np. cokołem, strefami zbiegu płyt ściennych pomiędzy sobą (szczególnie w 
przypadku ich montażu na styku pod kątem), w narożach oraz ze stolarką otworową. W celu zachowania 
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warunków izolacyjnych takie miejsca muszą być wykonane według podawanych przez producentów zaleceń 
montażowych. 
20.5.7.1.2 Uwarunkowania montażowe 
Montaż płyt kompozytowych zgodnie z instrukcją producenta powinien być poprzedzony poprawnym 
wykonaniem konstrukcji nośnej obiektu, która musi zachowywać dokładność wymiarową zgodną z 
dokumentacją projektową. Dotyczy to przede wszystkim podkonstrukcji nośnej płyt, sprawdzając konstrukcję 
pod względem zachowania kątów i pionu.   
Przed montażem ścian weryfikuje się stan wykonania podłoża, na którym będą się opierać płyty (w tym 
jakość wykonanych prac izolacyjnych), a także liniowość rygli i odległości między ryglami w konstrukcji 
ściennej obiektu.  
Wszelkie stwierdzone usterki muszą być usunięte przed rozpoczęciem montażu. Następstwami braku korekty 
ewentualnych nieprawidłowości liniowych lub zlekceważenia ich obecności przy układaniu płyt są szkody 
związane z przesunięciem płyt. Niedopasowanie ich krawędzi do reszty konstrukcji powoduje trudne do 
przewidzenia i usunięcia stany obniżające jakość techniczną obiektu i zagrażające jego bezpieczeństwu.  
20.5.7.1.3 Montaż okładzin 
Płyty zwichrowane, z uszkodzonymi krawędziami, z rozwarstwieniami, spękanymi okładzinami itp. nie 
powinny być montowane. 
W szczególności nie wolno chwytać i podnosić płyt w pozycji poziomej bez ich dodatkowego wzmocnienia 
poziomego, bo nadmierne siły ciążenia mogą spowodować ich przełamanie, rozwarstwienie, a nawet 
pęknięcie; postępować zgodnie z wskazaniami producenta/ 
Płyty dostarczane są z docelowym wykończeniem powierzchni, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie. 
Powinny być chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i zabrudzeniem. 
O ile producent nie wskaże inaczej, tuż przed montażem folie ochronne należy zdjąć z okładzin 
wewnętrznych płyt, obróbek oraz miejsc, gdzie montowane są elementy nasadowe (np. kołnierze, lub 
odwadniacze), a po zamontowaniu – z miejsc trudno dostępnych (np. z wysokich stref elewacji). 
Niewskazane jest pozostawianie jej na wbudowanym elemencie wystawionym na działanie promieni UV. 
Folia taka z czasem ulega spękaniom, przez co trudniejsza jest do usunięcia, a jej warstwa klejąca może 
wchodzić w reakcje fotochemiczne z powłokami płyty i psuć estetykę. 
Czynności montażowe powinny być poprzedzone kontrolą stanu sprzętu montażowego.  
Tuż przed montażem ostatecznemu sprawdzeniu podlegają wymiary liniowe płyt (w szczególności ich 
modularne długości, szerokości i grubości), wielkości śrub mocujących, stan techniczny uszczelek itp. 
Wszystkie prace montażowe powinny być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla 
robót montażowych i dekarskich.  
Ponadto w czasie montażu należy stosować urządzenia i sprzęt zabezpieczające przed upadkiem z 
wysokości: bariery ochronne linowe do zabezpieczania po obwodzie budynku, uprzęże zabezpieczające, 
rusztowania itp. 
Niezależnie od wyboru technologii Wykonawca zobowiązany jest opracować kompletną dokumentację 
warsztatową z obliczeniami konstrukcyjnymi.  W pełni opracowana technologia montażu na systemie profili 
aluminiowych gwarantuje wysoka jakość połączeń płyt za pomocą niewidocznych kotew, stąd montaż należy 
powierzyć autoryzowanej firmie lub wykonywać ściśle wg Instrukcji producenta. 
20.6 Kontrola jakości 
20.6.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora. 
20.6.2 Kontrola wykonania gładzi 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową i 
poleceniami nadzoru. Kontroli podlega wykonanie robót: 
− związanych z wykonaniem wyprawy z gładzi cementowej: zgodnie z kartą techniczną produktu. 
− związanych z wykonaniem wyprawy z gładzi polimerowej: 

20.6.2.1 Sprawdzenie podłoża przed przystąpieniem do wykonania gładzi: 
a) w przypadku gdzie gładź wykonana ma być bezpośrednio na powierzchni betonu (np. stropy i  ściany z 
elementów gotowych, spody prefabrykowanych biegów schodowych) szczególną uwagę należy zwrócić na 
odtłuszczenie powierzchni elementów betonowych wykonanych w szalunkach (pozostałości płynu 
antyadhezyjnego), 
b) sprawdzenie chropowatości powierzchni - w przypadku podłoży zbyt gładkich, gdzie niewystarczające jest 
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ich zabezpieczenie środkami podwyższającymi przyczepność powierzchnie muszą być poddane obróbce 
mechanicznej, np. przez szczotkowanie, 
c) w przypadku wykonywania gładzi, jako samoistnej warstwy, na stykach różnych powierzchni (np. cegła - 
beton) należy udokumentować przy odbiorze siatkowanie powierzchni stykowych (siatka PVC lub bandaże z 
tkaniny do zbrojenia gładzi); w przypadku nakładania gładzi na powierzchnie wcześniej tynkowane 
wzmocnienia takich miejsc należy wykonać wcześniej w warstwie tynku siatką ocynkowaną, 
d) sprawdzenie wilgotności podłoża i porównanie wyniku z podanym w karcie technicznej gładzi, 
e) dobór odpowiedniego środka gruntującego - rekomendowany przez producenta gładzi, a w przypadku 
odstępstwa konsultacja z producentem, 
f) ocena równości powierzchni poprzez ocenę wyglądu i kontrolę łatą, 
g) obecność luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
h) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 
i) sprawdzenie chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku i zwilżania, 
j) sprawdzenie obecności wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
k) kontrola w zakresie złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu 
20.6.2.2 Kontrola w trakcie robót: 
a) zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej. 
b) kontrola zużycia materiału - zgodnie z określonym w karcie technicznej, 
c) sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z określonym w 
karcie technicznej. 
20.6.3 Kontrola wykonania gładzi polimerowej 
Odbiór gładzi gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach po ich wykonaniu. 
Niedopuszczalne jest występowanie na powierzchni gładzi następujących wad i usterek: 
a) prześwitów podłoża, 
b) rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia elementów stalowych w miejscu 
kontaktu z gipsem, 
c) wyprysków, spęcznień, plam, smug i zacieków, 
d) pęknięć gładzi. 
20.6.3.1 Niedopuszczalne są następujące nierówności i odchylenia powierzchni: 
a) odchylenie wykończonej gładzią powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej większe 
niż 2 mm i w liczbie większej niż 2 na długości 2- metrowej łaty kontrolnej, 
b) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem większe 
niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i większe od 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m, 
c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego większe niż 2 mm na 1 m i ogółem większe niż 
3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi, 
d) odchylenie przecinających się płaszczyzn większe od 2 mm na 1 m. 
20.6.4 Kontrola robót związanych z przyklejaniem płyt g-k do podłoża: 
20.6.4.1 Sprawdzenie podłoża przed przystąpieniem do przyklejania płyt 
a) w przypadku budownictwa nowego, gdzie płyty klejone mają być bezpośrednio na powierzchni betonu 
szczególną uwagę należy zwrócić na odtłuszczenie powierzchni elementów betonowych wykonanych w 
szalunkach (pozostałości płynu antyadhezyjnego), 
b) sprawdzenie chropowatości powierzchni - w przypadku podłoży zbyt gładkich, gdzie niewystarczające jest 
ich zabezpieczenie środkami podwyższającymi przyczepność powierzchnie muszą być poddane obróbce 
mechanicznej, np. przez szczotkowanie, 
c) sprawdzenie wilgotności podłoża i porównanie wyniku z podanym w karcie technicznej gładzi, 
d) dobór odpowiedniego środka gruntującego - rekomendowany przez producenta kleju, a w przypadku 
odstępstwa konsultacja z producentem, 
e) ocena równości powierzchni poprzez ocenę wyglądu i kontrolę łatą, 
f) obecność luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
g) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 
h) sprawdzenie chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku i zwilżania, 
i) sprawdzenie obecności wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
j) kontrola w zakresie złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
20.6.4.2 Kontrola w trakcie robót: 
a) zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej. 
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b) kontrola zużycia materiału - zgodnie z określonym w karcie technicznej, 
c) sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z określonym w 
karcie technicznej, 
d) sprawdzenie, czy płyty i ich krawędzie nie są uszkodzone, 
e) sprawdzenie dystansu mocowanych płyt od podłogi i od sufitu. 
20.6.4.3 Kontrola przyklejonych płyt g-k: 
Sprawdzeniu należy poddać prawidłowość przyklejenia płyt na stykach, narożach i obrzeżach (zachowanie 
dystansu od podłogi i stropu) 
Powierzchnie przyklejonych płyt stanowić powinny płaszczyzny przewidziane w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie 
wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny 
być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
20.6.5 Kontrola materiałów i okładzin ściennych elewacyjnych. 
20.6.5.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płyty, kompozycje klejące, panele jak również materiały pomocnicze musza spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu, podkonstrukcji czy rusztu nośnego powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 
2-metrowa łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod okładziny za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary należy 
wykonać z dokładnością do 1mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
20.6.5.2 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacja 
projektowa i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ 
na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
20.6.5.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i 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 okładzin ścian powinien obejmować: 
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- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt ułożenie oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm 
- sprawdzenie prawidłowości montażu płyt zgodnie ze wskazaniami producenta, oraz zgodności z projektem. 
20.6.5.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
20.6.5.4.1 Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy okładzin, dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
20.6.5.4.2 Okładziny ścienne na podkonstrukcji 
- odchylenie podkonstrukcji od płaszczyzny pionowej nie może przekraczać 2 mm na długości 200 cm 
- po zamontowaniu płyt nie mogą być widoczne elementy podkonstrukcji 
- wszystkie elementy zakańczające i łączące powinny być oparte na rozwiązaniach systemowych ( w 
przypadku rozwiązań indywidualnych konieczne jest opracowanie detalu połączenia ) 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osądzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta 
20.7 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru lub Projektanta i sprawdzonych w naturze. 
20.8 Odbiór robót. 
20.8.1 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
20.8.2 Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

20.8.3 Odbiór okładzin ściennych elewacyjnych 
20.8.3.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża i 
podkonstrukcja. Odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w niniejszej specyfikacji  dla okładzin. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić 
do przystąpienia do robót  okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże 
nie powinno być odebrane. 
20.8.3.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
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ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
20.8.3.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Szczegóły wg Cz 1. Wymagania 
Ogólne. 
Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez Wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjętą. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 
− Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. W przypadku, gdy nie są możliwe podane 
wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać 
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może 
być dokonany po ich uzupełnieniu. 

20.9 Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w cz „Wymagania ogólne” ppkt 9. 
20.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
- Dostarczenie materiałów i sprzętu 
- Przygotowanie zaprawy 
- Ustawienie i rozbiórka rusztowań 
- Mocowanie listew tynkarskich 
- Osiatkowanie bruzd 
- Osadzenie drobnych elementów (tj,. kratki wentylacyjne) 
- Reperacje tynków po dziurach i hakach 
- Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszym opracowaniem i przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
20.10 Przepisy związane 
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 14216:2015-09 Cement. Skład, wymagania  i kryteria zgodności dotyczące cementów 
specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy  
PN-EN 459-1:2015-06  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 13279-1:2009  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-B-10110:2005  Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i 

wymagania techniczne 
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne. Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i   
    oznaczenie 
PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 

wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN 485-3:2005  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 3:Dopuszczalne 

odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych na gorąco 
PN-EN 603-3:2002  Aluminium i stopy aluminium. Materiał wyjściowy do kucia przerobiony 

plastycznie. Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu 
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

418

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach 
organicznych 

PN-EN 14496:2017-08 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do 
płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-B 19403:1999  Spoiwa gipsowe – pobieranie próbek 
PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań 
PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 
PN-EN 998-1:2016-12  wersja angielska Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1:  

Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
PN-EN 15191:2010  wersja angielska Prefabrykaty z betonu -- Klasyfikacja właściwości 

użytkowych betonu z dodatkiem włókien szklanych 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: 
Tynki. Warszawa 2011 r. (w skrócie WTWiORB cz.388/2011) 

21 45430000-0 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN.  
21.1 Przedmiot i zakres stosowania  
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek i okładzin 
ściennych wykonanych jako ceramicznych oraz podłóg betonowych i kładzenie wykładzin. 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
− wyrównanie podłoży masą wygładzająca 
− ułożenie wszystkich rodzajów podłóg w obiekcie, 
− montaż wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie 
− pokrycie ścian płytkami ceramicznymi oraz okładzinami 
Z założenia wykonanie okładzin i wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie. 
21.1.1 Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. 
Każdorazowo, kiedy w projekcie użyte są te określenia, oznaczają: 
21.1.1.1 Izolacyjność akustyczna stropu 
Stropy wraz z wszystkimi warstwami posadzkowymi, rozdzielające poszczególne kondygnacje, a tym samym 
pomieszczenia o indywidualnych charakterze, należy wykonywać z najwyższą starannością, mającą na celu 
uzyskanie izolacyjności akustycznej całej przegrody stropowej od dźwięków powietrznych. 
21.1.1.2 Podkład posadzkowy 
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciążeń 
użytkowych na elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład 
pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki.  
Podkład podłogowy może być ułożony bezpośrednio na podłożu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, 
paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdźwiękowej, cieplnej i oddzielony od ścian pomieszczenia paskami tej 
izolacji - tzw. podkład „pływający". 
21.1.1.3 Posadzka 
Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem zewnętrznym. 
Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. Wszystkie posadzki stosowane w obiekcie, niezależnie od 
przyjętego rodzaju, winny odpowiadać najwyższym standardom higienicznym. W projekcie występują: 

− posadzki mineralne - wykonana z wyrobów mineralnych: betonu, płyt ceramicznych (gres), itp., 
− posadzki z wykładzin winylowych i dywanowych 
− posadzka betonowa, zbrojona włóknem stalowym rozproszonym, utwardzona powierzchniowo  

21.1.1.4 Posadzka betonowa zbrojona, utwardzona powierzchniowo 
Betonowa posadzka w postaci płyty zbrojonej włóknami stalowymi o długości 50 mm i średnicy 1,0 mm ze 
stali niskowęglowej ciągnionej na zimno w ilości min 20 kg/m3 oraz betonu niskoskurczowego min. C25/30. 
Zaleca się stosowanie dodatkowo mikrozbrojenia redukującego spękania plastyczne i skurczowe, w postaci 
włókna polipropylenowego w ilości 0,6 kg/m3 betonu.  
21.1.1.4.1 Utwardzacz 
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Sucha posypka nawierzchniowa, mineralna, do monolitycznych posadzek betonowych. Zawiera twarde 
kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Służy do zacierania, jako 
utwardzacz, na świeżo rozłożonym betonie posadzkowym, tworząc trwałą, odporną na ścieranie i pylenie, 
gładką powierzchnię o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp 
21.1.1.5 Posadzka betonowa zbrojona siatką utwardzona powierchniowo 
Posadzka betonowa z betonu C16/20 gr. 6 cm zbrojona siatką stalową podposadzkową wykonaną z 
prefabrykatów zbrojarskich o oczkach 10x10 cm 
21.1.1.6 Jastrych cementowy  
jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką wykonywaną z mieszaniny 
o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie zachodzących w niej procesów 
wiązań chemicznych lub termicznych. Wyróżnia się również systemy suchych jastrychów podłogowych. - 
technologia ich wykonania polega na łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipsowych, są 
one lżejsze od jastrychów wykonywanych na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych robót. 
21.1.1.7 Gres 
Jednolita w strukturze płytka ceramiczna, formowana jest z tzw. kamionki szlachetnej, następnie prasowana 
i wypalana. Gres jest materiałem nisko nasiąkliwym, mrozoodpornym, bardzo twardym i odpornym na 
ścieranie. Do użyteczności publicznej  
21.1.1.8 Wykładziny PCW 
21.1.1.8.1 Wykładzina winylowa o właściwościach akustycznych 
Wykładzina winylowa,  heterogeniczna o wysokich właściwościach akustycznych - min. 16db, z wierzchnią 
warstwą użytkową grubości powyżej 1mm z 100% PCW barwionego w masie i kalandrowanego z 
wtopionymi chipsami PCV.  
21.1.1.8.2 Panele heterogeniczne  
Panele wykładziny heterogenicznej z 0,7mm wierzchnią warstwą użytkową z PCW zabezpieczoną 
poliuretanem, nie wymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych, kalandrowaną między warstwą 
PCV i pokładem z mieszaniny korka i PCW. Panele łatwe do instalowania na płyn antypoślizgowy. 
21.1.1.8.3 Specjalistyczna wykładzina winylowa 
Wykładzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodząca ładunki elektryczne -  odprowadzająca 
ładunki.  
21.1.1.9 Wykładzina dywanowa 
Materiał podłogowy, trwały, elastyczny, i trudnościeralny pełniący funkcję wykładziny dywanowej o 
podwyższonych właściwościach akustycznych. Wykładzina dywanowa flokowana jest wytrzymała i 
higieniczna, całkowicie wodoodporna i zmywalna. Produkt o podwyższonych parametrach dźwiękochłonności 
(izolacja akustyczna powyżej 20 dB) oraz antypoślizgowy (zgodnie z normami HSE). W zależności od 
wbudowania stosowany w rolce jak i w płytach. 
21.1.1.10 Izolacje podłogowe 
dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, 
wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa (akustyczna) – szczegóły wg cz Roboty Izolacyjne 
21.1.1.11 Impregnacja 
powlekanie podłoża lub podkładu cieczą wnikającą w pory materiału bez tworzenia ciągłej warstwy na 
powierzchni tych elementów. 
21.1.1.12 Szczeliny dylatacyjne 
wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na akomodację ich 
odkształceń lub wzajemnych ruchów. Szczeliny dylatacyjne są stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji 
budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 
cieplnej i pęcznienia wyrobów. W zależności od umiejscowienia stosuje się odpowiednie rozwiązania 
systemowe. 
21.1.1.13 Szczeliny izolacyjne 
stosowane w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji 
podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi 
jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne są stosowane także w miejscach zmiany grubości 
podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 
21.1.1.14 Szczeliny przeciwskurczowe 
wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych 
lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w 
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podkładach z zaprawy cementowej i w podkładach z betonu. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie 
większej niż 30-36 m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń 
pola między szczelinami nie przekraczają 5 m2, przy największej długości boku 3m. Szczeliny 
przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcia o głębokości - 1/3 grubości 
podkładu. Należy zwrócić szczególną uwagę na wytyczne producenta poszczególnych systemów, które są 
nadrzędne do wytycznych ogólnych.  
21.1.1.15 Taśma dylatacyjna 
wkładka umieszczona między podkładem i przyległymi częściami konstrukcji. 
21.2 Materiały. Warunki ogólne stosowania. 
Materiały użyte do wykonania prac powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub dokumentach odniesienia takich jak: 
− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z AT lub PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, opisem technicznym, 
rysunkami i wybranym systemem  
21.2.1 Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę 
Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania podłóg i posadzek przewidziane w projekcie. 
Wykonawca powinien zapewnić: 
− odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do czasu ich 

przyjęcia na budowę; dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania, np. żywic 
syntetycznych, klejów z żywic syntetycznych itp. 

− pomieszczenia, w których wykonawca robót będzie dokonywał przyjmowania na budowę wyżej 
wymienionych wyrobów, 

− pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 
− W pomieszczeniach, w których przechowuje się wyroby do wykonywania podłóg i posadzek, nie mogą 

być składowane inne wyroby. 
Należy zastosować elementy dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadające wymagane, 
aktualne aprobaty bądź rekomendacje  techniczne, atesty i certyfikaty. Wyroby do wykonywania podłóg i 
posadzek powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami:  
− certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
− wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie, 
− informacją o okresie przydatności do stosowania, 
− podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi. 
Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania podłóg i posadzek wykonawca 

powinien sprawdzić: 
− zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową, 
− kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania 

podłóg i posadzek, 
− wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości losowo 

wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, 
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola taka była 
przewidziana w projekcie. 

Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został przyjęty 
na podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego 
przechowywania. Warunki przechowywania powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z 
materiałem dokumentach. 
Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i sprawdzić 
temperaturę oraz wilgotność pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka. 
21.2.1.1 Wykładzina PCW 
Wszystkie wykładziny winylowe, mające zastosowanie w obiekcie muszą spełniać wymogi najwyższej 
odporności użytkowej, dostosowanej do dużego natężenia ruchu w obiektach użyteczności publicznej. 
Powinny mieć kolorystykę pastelową, monochromatyczną (w szczególności wymóg dotyczy okładzin 
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ściennych, na posadzkach należy unikać agresywnych wzorów zaciąganych, tzw. „marmurkowych”), z 
matowym efektem wykończenia oraz powierzchnia nie wymagającą nakładania żadnych dodatkowych 
powłok ochronnych, zabezpieczających. Wykładziny powinny mieć bardzo dobra odporność na wgniatanie i 
działanie środków chemicznych, antybakteryjne i przeciwgrzybiczne (niesprzyjające rozwojowi 
mikroorganizmów) oraz w klasie odporności ogniowej co najmniej trudno zapalne. 
21.2.1.1.1 Wykładzina winylowa o właściwościach akustycznych 
Wykładzina winylowa,  heterogeniczna o wysokich właściwościach akustycznych - min. 16db 
21.2.1.1.2 Wykładzina winylowa o właściwościach antypoślizgowych 
Wykładzina winylowa,  homogeniczna, przeznaczona do pomieszczeń mokrych, o wysokich właściwościach 
antypoślizgowych min. R10, całkowita grubość ok. 2,5 mm, przy grubości warstwy użytkowej 2mm. 
21.2.1.1.3 Panele heterogeniczne  
Panele wykładziny heterogenicznej z 0,7mm wierzchnią warstwą użytkową z PCW zabezpieczoną 
poliuretanem, nie wymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych, kalandrowaną między warstwą 
PCW i pokładem z mieszaniny korka i PCW. Panele łatwe do instalowania na płyn antypoślizgowy. Polecane 
do przestrzeni biurowych. Wykładzina w kształcie kwadratów 500.5 x 500.5 mm.  
21.2.1.1.4 Specjalistyczna wykładzina winylowa 
Wykładzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodząca ładunki elektryczne -  odprowadzająca 
ładunki,  
21.2.1.1.5 Wykładzina winylowa sportowa 
Homogeniczna, twarda, jednowarstwowa z grupy linoleum bez tzw. finiszu, ścieralna w całym przekroju 
wykładzina z linoleum naturalnego gr. min 4 mm, stanowiąca wierzchnią warstwę dla alternatywnego do 
nawierzchni kauczukowej rozwiązania systemowego powierzchniowo – elastycznej podłogi sportowej. 
Warunkiem użycia wykładziny, jest zastosowanie w systemie, czyli produktu kompletnego, tj. sklejkę na 
elastycznej macie wraz z nawierzchnią. Wyklucza się możliwość stosowania płyty OSB oraz sklejki łączonej w 
systemie na tradycyjne pióro i wpust. Całkowita wysokość systemu: ~ 34 mm, składa się z następujących 
warstw: 

− izolacja podłoża folią PE (układana na zakładkę), 
− warstwa elastyczna gr. min15 mm – pianka poliuretanowa, która zachowuje swoje właściwości 

elastyczne. Wzdłuż ścian, na całym obwodzie – jako podkład usztywniający – układać odcinki płyty 
o szerokości ~150 mm  

− warstwa rozkładająca obciążenia gr. min 15 mm – wykonana z jednej warstwy sklejki brzozowej, 
łączonej za pomocą systemowego zamka przy użyciu kleju poliuretanowego. Przy ścianach i 
wszystkich elementach konstrukcyjnych należy zachować dylatację ok. 15-20 mm. Całość podłogi 
powinno się przeszlifować a łączenia płyty wyszpachlować masą elastyczną. 

− wykładzina sportowa – wykładzina naturalna grubości min. 4mm, 
− listwa przyścienna 
− linie boisk – nanoszone są po całkowitym zakończeniu montażu podłogi – o ile wymagane 

Wskazane spełnienie wierzchniej warstwy z zachowaniem współczynnika tarcia (COF) w granicach 0,75-0,85, 
oraz pionowego odbicia piłki powyżej 90%.  
21.2.1.2 Nawierzchnie kauczukowe 
21.2.1.2.1 Nawierzchnia sportowa 
Nawierzchnia sportowa wielofunkcyjna, kauczukowa, grubość min. 7,5 mm składająca się z dwóch 
zwulkanizowanych w procesie produkcyjnym warstw. Wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana o 
grubości min. 3 mm, natomiast dolna warstwa składająca się z konstrukcji o kształcie geometrycznym o 
grubości min. 4 mm. Całość nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, służy do pokrywania nawierzchni 
sportowych wielofunkcyjnych na obiektach sportowych wewnętrznych oraz zewnętrznych. Nawierzchnia 
kauczukowa powinna być przeznaczona do montażu na placu budowy.  
Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodą „in-situ” (w całości ani 
częściowo).  
Wskazane spełnienie wierzchniej warstwy z zachowaniem współczynnika tarcia (COF) w granicach 0,75-0,85, 
oraz pionowego odbicia piłki powyżej 90%. Kolorystyka monochromatyczna. 
21.2.1.2.2 Wykładzina kauczukowa 
Wulkanizowane płyty kauczukowe z pastylkami do obiektów użyteczności publicznej, o właściwościach 
antypoślizgowych, o wysokich właściwościach antypoślizgowych min. R9, całkowita grubość ok. 2,7 mm, 
przy grubości warstwy użytkowej ni mniej niż 2mm; płytki w rozmiarze 50x50cm, o wysokich właściwościach 
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akustycznych - min. 10db, elektrostatyczna ≤2 kV oraz w klasie odporności ogniowej co najmniej trudno 
zapalne. Kolorystyka monochromatyczna. 
21.2.1.3 Wykładzina dywanowa flokowana 
Materiał podłogowy, trwały, elastyczny, i trudnościeralny pełniący funkcję wykładziny dywanowej o 
podwyższonych właściwościach akustycznych. Wykładzina wytrzymała i higieniczna, bakteriostatyczna z 
zabezpieczeniem przeciw grzybom, całkowicie wodoodporna i zmywalna. Produkt o podwyższonych 
parametrach dźwiękochłonności (izolacja akustyczna powyżej 20 dB) oraz antypoślizgowy (zgodnie z 
normami HSE). W zależności od wbudowania stosowany w rolce jak i w płytach, warunek dodatkowy 
odporność na działanie kółek meblowych w użyciu ciągłym. Kolorystyka do akceptacji Zamawiającego.  
21.2.1.4 Powłoka impregnująca, ochronna antypyłowa 
Powłoka utwardzająca i utrwalająca, chroniąca przed przenikaniem wilgoci i kurzu, hamując tym samym 
proces erozji.  
Działanie utwardzacza polega na wywołaniu w powierzchni betonowej reakcji chemicznej, w wyniku której 
słabe i niezwiązane cząsteczki wapna w betonie zostają związane przez metaliczne fluorokrzemiany w twarde 
jak granit kryształy. Proces ten zachodzi do 5 mm w głąb powierzchni podnosząc wielokrotnie twardość i 
trwałość powierzchni betonowej. Zastosowanie w projekcie: posadzki i ściany betonowe. 
Działanie utrwalacza polega z jednej strony na penetracji w głąb powierzchni a z drugiej na tworzeniu na 
niej bardzo twardej i lekko błyszczącej powłoki ochronnej. Zwiększa trwałość powierzchni, zabezpieczając ją 
przed działaniem środków chemicznych, promieni ultrafioletowych, czyniąc ją odporną na ścieranie oraz 
zapobiega pyleniu, spełnia wymagania ochrony antyelektrostatycznej, niepalny, antypoślizgowy,  
21.2.1.5 Okładzina ścienna PCW 
Okładzina układana na bezrozpuszczalnikowy klej do okładzin ściennych, łączona systemowym sznurem PCW 
do spawania styków z wykładziną podłogową. 
21.2.1.6 Okładzina ścienna żywiczna  
Żywica w pastelowym, monochromatycznym kolorze, wg palety RAL. System cienkowarstwowy. 2-
komponentowy, do powierzchni pionowych (ściany, cokoły, podstopnice), grubość warstwy 1,0 mm. 
Żywicę należy aplikować na idealnie równą powierzchnię, bez śladów po mocowaniu, bez grudek i zagłębień. 
Na ściany murowane należy nałożyć uprzednio tynk cementowo wapienny. Należy nałożyć 3 warstwy żywicy, 
z czego pierwsza ma być rozcieńczona z wodą i użyta jako grunt. W miejscach połączenia podłogi żywicznej 
ze ścianą wykonać wyoblenia. 
21.2.1.7 Płytki ceramiczne - gres 
Płytki z gresu przewidziane na posadzkach oraz części ścian (pomieszczenia sanitarne, szatnie, garderoby). 
Gres naturalny, wysoki gatunkowo (gat.I, w jednakowym stopniu kalibracji), w miejscach reprezentacyjnych 
zalecany rektyfikowany, wymiary 30x30; 40x40; 60x60; 120x120cm; 100x300cm gr. 3mm. 
Materiał powinien spełniać wymagania techniczne normowe, dostosowane do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej o natężonym ruchu. W pomieszczeniach mokrych, pod prysznicami należy stosować 
materiał o antypoślizgowości w klasie min. R11. W przypadku wątpliwości, jakiej klasy materiały należy 
stosować w poszczególnych pomieszczeniach, o ile projekt nie określa dokładnie, wskazane stosowanie 
płytek o odpowiedniej antyposlizgowości do różnych pomieszczeń zgodnie z przepisami budowlanymi. 
Ściany w poszczególnych pomieszczeniach okładane tym samym materiałem co posadzki.  Do mocowania 
płytek należy stosować klej elastyczny. Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, 
odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, antygrzybicze i pleśniobójcze.  
21.2.2 Kompozycje klejące i materiały do spoinowania płytek ceramicznych 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004-1:2017-03 
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich 
aprobat technicznych lub norm: 

− Klej elastyczny do układania gresu - sucha mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, 
kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących;  

− Drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka najwyższej jakości spoiwa 
cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków 
modyfikujących. Różnorodność kolorów - zgodnych z kolorystyką fug, silikonów i flizówek systemu 
jednego producenta. Przeznaczenie: 

o do spoinowania płytek średnich, wielkoformatowych; ceramicznych (glazura, gres), 
kamiennych,  
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o do spoinowania okładzin z płytek w miejscach mokrych, wilgotnych i suchych - w łazienkach, 
kuchniach, korytarzach, na schodach itp.  

o do spoinowania okładzin obciążonych intensywnym ruchem pieszym - posiadać powinna 
wysoką odporność na spękania, zarysowanie i ścieranie (użycie w centrach handlowych, 
kinach, muzeach itp.). 

o do fugowania okładzin narażonych na odkształcenia - zamocowanych na stabilnych płytach 
g-k, oraz tynki cementowo-wapienne, podłogowe podkłady cementowe lub anhydrytowe. 

− Szybkoschnąca emulsja gruntująca - impregnat do gruntowania, produkowany na bazie najwyższej 
jakości wodnej dyspersji akrylowej.  

− Klej odkształcalny S1 do płytek podłogowych dużych formatów - sucha mieszanka najwyższej spoiwa 
cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących. 

21.2.2.1 Materiały do układania wykładzin  
− Roztwór do gruntowania - Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych 

lub nie chłonnych mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 
− Masa wyrównująca - Zaprawa wygładzająca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek 

cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny 
− Płyn antypoślizgowy - Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny dyspersyjny środek mocujący 

(antypoślizgowy), służący do mocowania stabilnych wykładzin w płytkach, wykładzin tekstylnych 
i tekstylnych na spodzie z lateksu lub powleczonym PCW lub warstwą ciężkiego poliuretanu.  Środek 
działający aseptycznie (uniemożliwia rozwój szkodliwych grzybów i pleśni pod wykładzinami), 
antystatyczny, po dodaniu odpowiednich emulsji – prądoprzewodzący. 

− Klej do wykładzin PCW/dywanowych - do przyklejenia wykładziny w rolce lub płytkach do podłoża  
21.2.3 Korytka odwadniające  
Korytka wykonane są z betonu wzmocnionego włóknem szklanym lub stali nierdzewnej. Krawędzie oraz 
powierzchnie na których układany jest ruszt, mają ramy ochronne ze stali odpornej na korozję. Ruszty 
korytek wykonane są ze stali nierdzewnej, z dostosowaniem do natężenia ruchu.  
Korytka z betonu wzmocnionego włóknem szklanym wyposażone są w zatrzaskowe mocowania tzw. side-
lock oraz szczelinę połączeniową. Można je uszczelnić przy użyciu materiału do wypełniania szczelin. Korytka 
ze stali nierdzewnej o niskiej wysokości zabudowy, np. 40mm.  
21.2.3.1 Pokrywy ze szczeliną wlotową:  
Wzdłuż fasady budynku stosowane są korytka odwadniające z pokrywami ze szczeliną wlotową usytuowaną 
asymetrycznie, które posiadają przede wszystkim zalety estetyczne a dodatkowo gwarantują niezawodne 
odprowadzenie wody deszczowej. Szczelina jest widoczna jedynie jako wąska linia i integruje się w sposób 
nie rzucający się w oczy z nawierzchnią. Szczelina wlotowa może rozdzielić różne rodzaje nawierzchni.  
Studzienka ze zdejmowaną w prosty sposób nasadą rewizyjną umożliwia oczyszczanie systemu.  
21.2.4 Dylatacje systemowe 
Przy doborze odpowiedniego profilu dylatacyjnego powinno się uwzględniać następujące kryteria: wielkość i 
intensywność obciążenia eksploatacyjnego i statycznego, rodzaj pokrycia dylatowanej powierzchni, szerokość 
szczeliny dylatacyjnej, wysokość wbudowania profilu w konstrukcję (w przypadku mocowania przed 
wykonaniem robót posadzkarskich lub okładzinowych), wymagania higieniczne i odporności chemicznej 
(zastosowanie specjalnych profili do szpitali, pomieszczeń związanych z żywnością lub związkami 
agresywnymi chemicznie). 
21.2.4.1.1 Dylatacje szczelin do 10mm 
21.2.4.1.1.1  Dylatacje jastrychów 
Do dylatowania podkładów jastrychowych zastosować profil dylatacyjny (np. w kształcie litery L) wykonane z 
twardego tworzywa sztucznego i zaopatrzone w boczne poprzeczki, które zwiększają przyczepność do 
jastrychu. Jako element elastyczny zastosowano miękki polietylen, który łączy elementy kotwiące na górze i 
dole. Profil przenosi naprężenia ściskające, rozciągające i ścinające. Produkowany jest dla szczelin 
dylatacyjnych szerokości 10 mm w podkładzie jastrychowym grubości 30, 40 lub 50 mm. 
21.2.4.1.1.2 Dylatacje posadzek na cienkiej warstwie zaprawy klejowej 
Do dylatowania posadzek układanych na cienkiej warstwie zaprawy klejowej zastosować profil wykonywany 
z twardego tworzywa sztucznego stanowiącego element kotwiący i z elastycznego polietylenu stanowiącego 
element przenoszący naprężenia ściskające i rozciągające a także ruchy pionowe. Należy pamiętać, aby 
wykonać dylatację warstwy wykończeniowej posadzki bezpośrednio nad dylatacją warstwy podkładowej. 
Profil produkowany jest dla szczelin dylatacyjnych szerokości 10 mm i grubości warstwy od 6 do 20 mm. 
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Może być zastosowany w posadzkach na zewnątrz i wewnątrz, na których planowane jest niezbyt duże 
obciążenie mechaniczne 
21.2.4.1.2 Dylatacje szczelin do 20mm 
Szczeliny dylatacyjne do 20 mm szerokości - stosować aluminiowe profile dylatacyjne z systemowych 
rozwiązań  
21.2.4.1.3 Dylatacje posadzek na grubej zaprawie  
Do dylatowania posadzek układanych na grubej zaprawie cementowej zastosować profil dylatacyjny w 
kształcie klina z bocznymi, ząbkowanymi powierzchniami wykonanymi z twardego PVC i połączonymi w 
części górnej miękkim PVC. Profil produkowany jest dla szczelin dylatacyjnych szerokości 8 mm i grubości 
warstwy 35, 50, 65 mm. Konstrukcja w kształcie klina umożliwia stosowanie tego profilu również w pracach 
renowacyjnych. Wciska się go w uprzednio przygotowaną szczelinę.  
21.2.4.1.4 Dylatacje powyżej 20mm 
Przy projektowaniu szczelin dylatacyjnych szerszych od 20 mm można stosować profile dylatacyjne z 
systemowych rozwiązań. 
Do szczelin dylatacyjnych większej szerokości, w podłogach wykładanych płytkami lub kamieniem 
naturalnym, w posadzkach z jastrychu, lanego asfaltu lub powierzchni klinkierowych można zastosować 
typoszereg wykonanych są z aluminium. Elastyczna, wymienna wkładka z kauczuku naturalnego jest 
odporna na ścieranie, wpływy atmosferyczne i termiczne oraz na działanie olejów, kwasów i substancji 
bitumicznych. Można stosować ten profil zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w posadzkach 
sporadycznie obciążonych ruchem kołowym. Profil powinien być mocowany bezpośrednio nad szczeliną 
dylatacyjną konstrukcji. Kątowniki nośne powinny być przymocowane do konstrukcji kołkami rozporowymi w 
odstępach około 35 cm. Innym sposobem montażu elementu jest wykorzystanie strzemion nastawczych. 
Umożliwia to płynną regulację wysokości ramion, dzięki czemu łatwo korygować niedokładności wykonania 
konstrukcji. W przypadku konieczności zastosowania systemu w pomieszczeniach, w których wymagane jest 
utrzymanie wysokiej czystości można zastąpić wkładkę standardową z podwójnym rowkiem wkładką gładką, 
która zapobiega gromadzeniu się brudu. Profile przystosowane są do zabudowy w warstwach grubości od 15 
do 105 mm. 
21.2.4.1.5 Dylatacje o pełnej szczelności 
Jeśli konieczne jest zastosowanie profili dylatacyjnych na powierzchniach wymagających pełnej szczelności  
można wykorzystać system profili wykonany z aluminium i stali, natomiast element elastyczny z kauczuku 
syntetycznego. W razie zniszczenia wkładki gumowej istnieje możliwość jej wymiany bez konieczności 
demontowania całego profilu. Jednocześnie elementem wyposażenia może być specjalna osłona, która 
dodatkowo chroni element elastyczny przed zniszczeniem. Przy wykonywaniu dylatacji z zastosowaniem tego 
systemu trzeba pamiętać o odpowiednim połączeniu warstwy izolacyjnej posadzki z elementami profilu. 
Profile produkowane są dla szczelin szerokości 60 mm i głębokości zabudowy od 25 do 117 mm. 
21.2.5 Kit elastyczny uszczelniający  
Produkt przeznaczony do mocowania okładzin ściennych płytek, w tym gresowych, w szczególności do 
trudnych podłoży w pomieszczeniach narażonych na stałe zawilgocenie tzw.” mokrych”. Składa się z asfaltów 
ponaftowych o penetracji minimum 30o w temperaturze 25oC, włóknistych wypełniaczy mineralnych, 
plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji 
(paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)  
21.2.6 Silikon sanitarny pleśniobójczy  
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, przystosowany do stałego działania wilgoci, 
zawierający substancje pleśniobójcze. 
21.2.7 Materiały pomocnicze 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
- impregnat do płytek 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
21.3 Sprzęt 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez 
producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien 
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dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru 
temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
21.3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin  
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 
− Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane 

mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty 
wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masę rozprowadzamy 
za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. 

− Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania powierzchni wylewki po 
wyschnięciu powinno się używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min). Klej rozprowadzamy 
przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do dociśnięcia wykładziny i 
usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu brytów wykładziny. Rolka dociskowa do 
montażu cokołów. 

21.3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzek ceramicznych z gresu 
Poza wymienionymi poniżej, każdorazowo może zachodzić ewentualność użycia dodatkowo: 
- urządzenia transportu pionowego, 
- rusztowania, 
- narzędzia, urządzenia do czyszczenia i odpylenia podłoża, szczelin między płytkami przed montażem listew.  
21.3.2.1 Do przygotowania i wbudowania taśm, narożników i pierścieni uszczelniających  
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- nożyk, nożyczki, miara do przycinania akcesoriów na wymiar, 
- pędzel lub wałek malarski do nanoszenia hydroizolacji na podłoże przed zatopieniem taśmy, narożnika, lub 
pierścienia uszczelniającego i pędzel, wałek lub paca do zatopienia akcesoria w hydroizolacji, 
21.3.2.2 Do przygotowania i nanoszenia hydroizolacji dwuskładnikowej  
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem i pojemniki do wymieszania komponentów A i B, 
- pędzel do nanoszenia masy na podłoże, 
- paca ze stalowa do nakładania masy na podłoże, 
- nóż, nożyczki do przycinania taśm, narożników i pierścieni uszczelniających, 
21.3.2.3 Do przygotowania i nanoszenia kleju odkształcalnego/elastycznego (2-10mm) do płytek 

podłogowych dużego formatu  
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- wiertarka z mieszadłem oraz pojemniki do przygotowania masy klejącej, 
- pojemniki do dozowania i odmierzania suchej mieszanki i wody w przypadku wykorzystania niepełnych 
opakowań, 
- kielnia, 
- paca gładka stalowa do nanoszenia zaprawy na podłoże, 
- paca zębata (najlepiej z zębami półokrągłymi) do rozprowadzenia i wyprofilowania warstwy kleju na 
podłożu, 
- rękawice i okulary ochronne (ew. ochrona twarzy) 
21.3.2.4 Do przygotowania i wbudowania fugi  
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- mieszadła koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania zaprawy fugującej, 
- pace gumowe do wprowadzenia zaprawy w fugi, 
- pace z twardą gąbką o zwiększonych porach do wygładzenia fugi i czyszczenia powierzchni spoinowanych 
płytek  
21.3.2.5 Do przygotowania i nanoszenia szybkoschnącej emulsji gruntującej  
Niezbędne są następujące narzędzia i sprzęt: 
- pojemniki w przypadku rozcieńczania emulsji z wodą, 
- pędzel lub wałek do nanoszenia emulsji na podłoże, 
21.4 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający 
przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, 
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nieotwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od +8 do 
+30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych 
wyrobów. 
Transport materiałów prowadzić w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres 
składowania dostosować do podanych na opakowaniu. 
21.5 Wykonanie robót 
21.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania robót, zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i ustaleń technologicznych. 
a) Do wykonywania posadzek i okładzin ceramicznych ściennych można przystępować dopiero po 

zakończeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w konstrukcji podłogi i w pomieszczeniu, z 
wyjątkiem prac malarskich. 

b) Wykonanie robót winno być zgodne z wymogami Aprobaty Technicznej lub kart technologicznych 
producenta stosowanych preparatów. 

c) Przy narożach ścian i podłóg pomieszczeń mokrych należy: 
− Zabezpieczyć masą uszczelniającą, trwale elastyczną, odporną na działanie grzybów, 

jednoskładnikową na bazie silikonowo-kauczukowej; 
− Wszystkie wykończyć kształtownikiem systemowym wyoblonym, dostosowanym do konkretnego 

materiału zastosowanego na posadzki lub ściany. 
21.5.2 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

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

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych, zatarte na ostro. 

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC. 
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 
łaty dwumetrowej. 

- Przed rozpoczęciem układania płytek, należy zapoznać się i uwzględnić zalecenia producenta odnośnie 
montażu listew i profili wykończeniowych, zawarte w instrukcji technicznej lub aprobacie technicznej ITB 

21.5.2.1 Podłoża pod okładziny ceramiczne ścienne 
21.5.2.1.1 Okładzina PCW. Wymagania dotyczące ściany 
Ściana, na której będzie montowana okładzina musi być: 

− równa – ściana oraz wszystkie narożniki badane łatą o długości 2 m nie powinny wykazywać 
prześwitów większych niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2, na całej długości łaty, 

− pionowa - odchyłka ściany oraz narożników od pionu nie może być większa niż 2 mm na całej 
wysokości, 

− gładka – stopień gładkości podłoża powinien być maksymalnie duży. Na powierzchni nie mogą 
występować żadne zgrubienia, a cała powierzchnia powinna być wygładzona za pomocą masy 
wyrównawczej przeznaczonej do pomieszczeń mokrych. Przed zastosowaniem masy wyrównawczej 
większe nierówności należy wypełnić zaprawami szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy 
wykonane na bazie gipsu mają zbyt małą wytrzymałość do tego zastosowania. Faktura ściany 
powinna by jednolita na całej powierzchni bez występowania miejsc bardziej wygładzonych lub 
bardziej chropowatych. Miejsca różniące się stopniem gładkości należy skorygować przez 
szlifowanie lub szpachlowanie. W celu uzyskania odpowiedniej równości oraz gładkości do 
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wykończenia można wykorzystać płyty gipsowo – kartonowe (w pomieszczeniach mokrych płyty 
powinny być w wersji wodoodpornej), 

− wytrzymała – ściana powinna być odpowiednio mocna, bez spękań, łuszczenia się tynku i 
odprysków, 

− sucha – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 2,5% 
CM a podłoża gipsowego – 0,5%. Wilgotność podkładu musi być zbadana przed przystąpieniem do 
montażu okładziny. Jedyną miarodajną metodą pomiaru wilgotności jest metoda typu CM oraz 
metoda suszarkowa; inne metody, np. pomiar przewodności elektrycznej w zależności od wilgotności 
podkładu mogą stanowić jedynie metodę pomocniczą, 

− czysta – podłoże powinno być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia oleiste lub 
pochodzące ze smarów należy oczyścić przez zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie 
detergentami. 

Do układania okładziny ściennej można przystąpić po: 
− zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych oraz wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na 

ścianach i sufitach, 
− sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 
− ułożeniu wykładziny podłogowej z wykonaniem cokołów ściennych na wysokość 10 cm. 

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana okładzina ścienna, nie należy wykonywać żadnych prac 
dodatkowych mogących spowodować wzrost wilgotności powietrza lub też zawilgocenie ścian. 
Okładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 17 - 25 °C 
- temperatura ściany 15 - 22 °C 
- względna wilgotność powietrza max. 75% 
W okresie obniżonych temperatur montaż powinien być prowadzony przy zastosowaniu przenośnych 
urządzeń grzewczych, zapewniających utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach, zarówno w 
czasie wykonywania robót, jak i w okresie wiązania kleju. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

− zabezpieczyć przed korozją wszelkie występujące na powierzchni części metalowe (rury, wsporniki, 
− itp.) powlekając je powłoką przeciwkorozyjną, 
− zdemontować i zabezpieczyć przed zniszczeniem wszystkie stałe elementy wyposażenia 
− pomieszczenia utrudniające montaż okładziny (np. umywalki, prysznice, kabiny), 
− sprawdzić kolor wyrobu, czy ilość jest prawidłowa oraz czy towar jest nieuszkodzony i pochodzi z 
− jednej partii produkcyjnej. 

Wszystkie materiały (okładzina, listwy, klej) powinny pozostawać przez 24 godziny w pomieszczeniu, w 
którym panują warunki opisane powyżej. Okładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu rozprostowania i 
dokładnego dopasowania do podłoża. 
21.5.2.1.2 Podłożem pod okładziny ceramiczne i lustra mocowane na kompozycjach klejowych  
Podłożem mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane ściany murowane 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych, bez raków, 
pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawa cementowa 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 podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja 
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, 
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- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata 
kontrolna 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 ni_ 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni_ 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych i luster na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
21.5.2.2 Wykonanie okładzin ceramicznych  
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 
jednakową 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 instrukcja 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 ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielkość 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. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od 
wymiarów płytek. 
Powierzchnia z nałożona warstwa 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 3-6 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 (zwymiarowanym na rysunku). 
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 
pasą zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości 
spoin w zależności od wymiarów płytek. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe, lustra oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne. 
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. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni 
okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie 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 otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. 
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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 stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
21.5.3 Warunki szczegółowe wykonania warstw przygotowawczych 
Podłoże musi być równe, mocne i stabilne, bez spękań, trwale suche, czyste i wolne od substancji mogących 
zmniejszać przyczepność. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie 
instrukcje. W razie stwierdzenia odchyleń należy zgłosić zastrzeżenia. 
Podłoże należy oczyścić, odkurzyć, zagruntować, a następnie wyrównać za pomocą masy szpachlowej. W 
zależności od rodzaju podłoża należy dobrać odpowiedni preparat gruntujący i masę wyrównująca. Środek 
gruntujący i masę szpachlowa należy zawsze pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Układanie należy 
przeprowadzić według zaleceń producenta, zgodnie z karta techniczna produktu oraz zaleceniami opisanymi 
w rozdziale Roboty izolacyjne 
21.5.3.1 Wykonanie podpłytkowej izolacji pomieszczeń mokrych 
Podłoże musi być matowo-wilgotne. Minimalna temperatura podłoża i powietrza musi wynosić +5o C. Z 
powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zaolejenia, zatłuszczenia, jak również inne 
zabrudzenia utrudniające przyczepność. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyoblenia w pomieszczeniach 
laboratorium. 
Uszczelnienie styków w strefie cokołowej (ściana-posadzka, kratki ściekowe) należy wykonać stosując taśmy 
kauczukowe systemowe. Klejenie taśm wykonać przy użyciu materiału będącego dwuskładnikową masą 
hydroizolacyjną. Naklejone taśmy na brzegach należy uszczelnić tym samym materiałem. 
Na matowo-wilgotnym podłożu należy wałkiem nałożyć masę hydroizolacyjną w dwóch procesach 
technologicznych. Drugą warstwę nakłada się po związaniu warstwy pierwszej, ściśle wg wskazań 
producenta. 
21.5.3.2 Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej 
Zaprawy samopoziomujące bo rozprowadzona na podłożu samą się równomiernie się rozlewa; wskazania 
projektowe do użycie jedynie w przypadkach uzasadnionych, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Należy stosować gotowe mieszanki przeznaczone do wykonania warstwy o grubości 2-4 mm Podłoże 
pod zaprawę wyrównująca powinno być szorstkie. Z podłoża cementowego należy usunąć (skuć) warstwę 
zastygłego lśniącego mleczka cementowego, a podłoże gipsowe - przeszlifować gruboziarnistym papierem 
ściernym oraz szczotkami stalowymi. Ewentualne uszkodzenia podłoża betonowego należy wypełnić zaprawa 
zalecana przez producenta. 
Podłoże powinno być odpowiednio wytrzymałe (przynajmniej 12 MPa), suche (do 3%) oraz czyste. Zapraw 
nie należy układać na podłożu, które się kruszy, ugina albo jest zatłuszczone. 
Przed wylaniem zaprawy podłoże trzeba odkurzyć, a potem zagruntować preparatem polecanym przez jej 
producenta. Zadaniem preparatu gruntującego jest zwiększenie przyczepności i wytrzymałości 
powierzchniowej podłoża, a także utrudnienie odciągania przez nie wody ze świeżo wylanej zaprawy 
(mogłoby to spowodować pogorszenie wytrzymałości wiążącej warstwy, a nawet późniejsze jej odspajanie 
się i pękanie). Gruntowanie sprzyja też dobremu wypoziomowaniu zaprawy, bo na zagruntowanym podłożu 
łatwiej ją rozprowadzić. 
Przygotowanie zaprawy - ściśle według zaleceń producenta podanych w karcie technicznej. Do suchej 
mieszanki można dodać tylko precyzyjnie odmierzona ilość wody, bo jej nadmiar obniżyłby wytrzymałość 
wylewki i mógłby spowodować jej pękanie, a niedobór utrudniałby układanie zaprawy i taki podkład mógłby 
popękać już podczas wysychania. 
Producenci zawsze podają, w jakiej temperaturze zaprawa może być stosowana. Zazwyczaj zalecają, by nie 
układać jej w temperaturze niższej niż 5-10°C ani wyższej niż 30°C. 
Sucha zaprawę miesza się z woda w wiadrze, używając wiertarki z mieszadłem. Jeżeli zaprawa przeznaczona 
jest na podłoże odkształcalne (np. z ogrzewaniem podłogowym), do niektórych mieszanek trzeba dodać 
roztworu emulsji uelastyczniającej. 
Jeżeli powierzchnia wylewek jest duża (np. są to podłogi w całym nowo wybudowanym domu), zaprawę 
można przygotować i wylewać z zastosowaniem agregatu. Gotowa zaprawę wyrównująca układa się 
najpierw wzdłuż ściany najbardziej oddalonej od wejścia.  
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Warstwa wylewki powinna być równa. Nie może też być cieńsza od minimalnej ani grubsza od maksymalnej 
podanej przez producenta na opakowaniu. Aby kontrolować jej poziom, trzeba zastosować specjalne 
przyrządy (repery) lub - jeśli pomieszczenie jest małe - na ścianach zaznaczyć punkty wysokościowe. 
Wylewaną zaprawę rozprowadza się długą szpachlą lub specjalną listwą zgarniającą z wysuwanymi bolcami 
dystansowymi. 
Wylewki samopoziomujące trzeba wiec odpowietrzać, przeciągając po powierzchni wylanej zaprawy wałkiem 
kolczastym lub wałkiem siatkowym. 
Twardnienie zaprawy powinno najpierw przebiegać w warunkach dużej wilgotności, ważna jest też 
temperatura 
21.5.3.3 Instalacja okładziny ściennej 
Okładzina ścienna może być układana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed przystąpieniem do klejenia, 
na przygotowanej ścianie należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym 
projektem kolorystycznym. Linię poziomą, ustalając wysokość panelu podstawowego należy wyznaczyć, 
uwzględniając wysokość cokołu z wykładziny (w przypadku spawania sznurem). 
Montaż polega na przyklejeniu arkuszy całą powierzchnią do wcześniej przygotowanej ściany. Do klejenia 
okładziny do ściany należy stosować kleje akrylowe o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, a 
do przyklejania naroży i listew montażowych należy stosować kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosi się na 
powierzchnię ściany, natomiast klej kontaktowy należy nanieść na obie klejone części, tzn. na ścian i 
okładzin lub listew. Po rozprowadzeniu kleju konieczne jest odczekanie, aż klej uzyska odpowiednie 
parametry pracy. Czas ten zwany „otwartym czasem schnięcia” jest zależny od warunków otoczenia i rodzaju 
stosowanego kleju. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą, należy nasunąć przygotowane arkusze, 
dopasowując je dokładnie do wyznaczonych linii. Należy uważać, aby okładzina nie poskręcała się, a pod 
wykładziną nie pozostały pęcherze powietrza. Następnie docisnąć okładzinę do ściany. Należy zwrócić 
uwagę, aby nie uszkodzić okładziny. W przypadku montażu okładziny na bardzo chłonnym podłożu należy 
najpierw zagruntować powierzchnię ściany. 
Jeżeli wykonujemy montaż w poziomie, należy zwinąć tak ilość okładziny, aby wykonać pomieszczenie z 
jednego arkusza. W przypadku konieczności połączenia arkuszy okładziny ze sobą należy stosować się do 
zaleceń. 
21.5.3.3.1 Narożnik zewnętrzny i wewnętrzny 
Narożnik zewnętrzny oraz narożnik wewnętrzny zaleca się zrealizować przez wykonanie z jednego arkusza 
okładziny. W przypadku, gdy narożnik nie zachowuje pionu, należy okleić go okładziną, a połączenie 
umożliwiające zniwelowanie odchyłki od pionu wykonać na ścianie w odległości min. 20 cm od narożnika. 
Zalecenia dodatkowe: 

− w przypadku przewidywanych połączeń poziomych arkuszy okładziny za pomocą spawania na 
− gorąco, przed zamontowaniem okładziny w narożniku wewnętrznym należy wkleić listwę narożną, 

aby pod okładziną uzyskać wyoblenie, ułatwiające spawanie, 
− w celu ułatwienia dopasowania okładziny do narożnika zewnętrznego należy spodnią jej część 

przefrezować frezarką ręczną w miejscu zgięcia. 
Do przyklejania naroży i listew montażowych należy stosować kleje kontaktowe. Klej kontaktowy należy 
nanieść na obie klejone części. 
Uwaga: Nie należy wykonywać pionowych połączeń okładziny w narożniku pomieszczenia. 
21.5.3.3.2 Połączenie pionowe 
Szczelne połączenie pionowe arkuszy okładziny można wykonać: 

− za pomocą spawania na gorąco, 
− poprzez wykonanie zakładu. 
− Alternatywną metodą jest łączenie arkuszy okładziny przy pomocy dobranego kolorystycznie 

szczeliwa silikonowego. 
21.5.3.3.3 Połączenie poziome 
Szczelne połączenie poziome arkuszy okładziny można wykonać: 

− za pomocą spawania na gorąco, 
− poprzez wykonanie zakładu. 

W przypadku połączeń na zakładkę poziomych arkuszy, górny płat okładziny zachodzi na płat dolny. 
Alternatywną metodą jest łączenie arkuszy okładziny przy pomocy dobranego kolorystycznie szczeliwa 
silikonowego. 
21.5.3.3.4 Zakończenie okładziny 
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Zakończenie okładziny, występujące przy wykańczaniu górnym arkusza lub przy otworze drzwiowym 
można wykonać za pomocą dobranego kolorystycznie szczeliwa silikonowego. 
21.5.3.3.5 Połączenie okładzina / wykładzina 
Szczelne połączenie między okładziną a wykładziną podłogową możemy zrealizować poprzez: 

− wykonanie zakładu - wówczas arkusz okładziny zachodzi na cokół wykładzinowy, 
− za pomocą spawania na gorąco. 

Uwaga: połączenie za pomocą spawania na gorąco można stosować w przypadku, gdy różnica grubości 
okładziny i wykładziny nie przekracza 0,4 mm. 
21.5.3.3.6 Opis wykonania 
- połączenia spawanego 
Przed przystąpieniem do spawania należy arkusze okładziny przykleić na styk. Po upływie min. 24 godzin 
styki arkuszy sfrezować za pomocą ręcznej frezarki, a następnie spawać sznurem spawalniczym o średnicy 
3mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć tak, aby 
tworzył z okładziną jedną powierzchnię. 
Ze względu na niewielką grubość warstwy wierzchniej podczas ścinania należy zachować szczególną 
ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni okładziny. 
- połączenia na zakład 
Okładzinę należy przykleić całą powierzchnią do ściany z pozostawieniem na jednym arkuszu zakładu o 
szerokości min. 30 mm. Połączenie należy skleić klejem kontaktowym. 
połączenia szczeliwem silikonowym 
Arkusze okładziny należy przykleić na styk całą powierzchnią do ściany. Między krawędzie wprowadzić 
szczeliwo silikonowe. Ewentualne ślady szczeliwa, występujące na powierzchni okładziny w obrębie spoiny 
należy usunąć. 
21.5.3.4 Przyklejanie płytek 
21.5.3.4.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche oraz stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. O ile 
producent nie wskaże jednoznacznie, czas sezonowania wynosi odpowiednio: 
- dla tynków oraz jastrychów cementowych (wykonywanych z gotowych zapraw) min. 1 tydzień na każdy cm 
grubości, 
- dla jastrychów anhydrytowych - min. 2-3 tygodnie, 
- dla podkładów betonowych co najmniej 28 dni, 
Ponadto podłoże powinno być: 
− równe - maksymalna grubość kleju to 10 mm, 
− oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.  
− zagruntowane jednym z preparatów gruntujących; np. emulsją gruntującą gdy podłoże ma nadmierną 

chłonność lub masą gruntującą/warstwą sczepną, gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest 
warstwami ograniczającymi przyczepność. 

21.5.3.4.2 Przygotowanie kleju 
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (wg wskazań producenta) i mieszać 
wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut 
i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 
21.5.3.4.3 Nanoszenie kleju  
Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować 
(możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej.  
21.5.3.4.4 Przyklejanie płytki 
Po rozprowadzeniu na podłożu klej zachowuje swoje właściwości przez około 20 minut (w zależności od 
parametrów podłoża i otoczenia). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (po 
dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa - min. 
2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na 
zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita.  
21.5.3.4.5 Korygowanie położenia płytki 
Położenie płytki można delikatnie korygować przez około 20 minut od momentu jej dociśnięcia.  
21.5.3.5 Fugowanie i użytkowanie okładziny 
− Przed fugowaniem całej okładziny, należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim jej fragmencie 
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(najlepiej na odpadzie płytki) i przeprowadzić kontrolne czyszczenie, w celu określenia wpływu fugi na 
użyty rodzaj płytek. 

− Aby uniknąć ewentualnych różnic w kolorze, zaleca się, aby na jednej powierzchni stosować wyłącznie 
fugę o tej samej dacie produkcji i numerze partii. (silikony i fugi produkowane są na bazie różnych 
rodzajów spoiw, dlatego różnią się gładkością i stopniem połysku) 

− Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. 
− W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, 

dylatacje) należy stosować listwy wykończeniowe lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi (np. 
silikon elastyczny, w pomieszczeniach mokrych antygrzybiczy, przecipleśniowy). 

− Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać. 
− Nie należy moczyć płytek przed klejeniem. 
− Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki 

związanego kleju zmywa się odpowiednim środkiem  
21.5.3.5.1 Przygotowanie podłoża 
Szczeliny między płytkami należy starannie oczyścić. Powinny być one jednakowej głębokości - w trakcie 
układania płytek trzeba na bieżąco usuwać z nich nadmiar kleju. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po 
stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Stosując odpowiednie kleje 
spoinowanie można rozpocząć już po upływie 4 godzin. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania 
powierzchnię płytek należy oczyść wilgotną gąbką, a także lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy klej 
całkowicie wysechł) 
21.5.3.5.2 Przygotowanie fugi 
Materiał z opakowania wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje wg zaleceń producenta) i 
mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę można wykonać ręcznie, bądź mechanicznie. 
Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Po przygotowaniu należy 
wykorzystać ją w ciągu 30-40 minut. Do raz przygotowanej zaprawy nie wolno już dolewać wody. 
21.5.3.5.3 Spoinowanie 
Masę należy wprowadzać głęboko i szczelnie w spoiny, za pomocą gumowej pacy. Pacę trzeba prowadzić w 
kierunku ukośnym do krawędzi płytek, trzymając ją pod kątem około 45° w stosunku do powierzchni 
okładziny.  
21.5.3.5.4 Czyszczenie 
Składa się ono z dwóch etapów: mycia wstępnego i mycia końcowego.  
21.5.3.5.4.1 Mycie wstępne. 
Po wstępnym związaniu fugi (po jej zmatowieniu - ok. 30 minut) całą powierzchnię należy zmyć wilgotną 
gąbką . Spoiny o intensywnych kolorach należy dodatkowo zwilżyć dużą ilością wody i pozostawić do 
wyschnięcia. Mogą one w początkowym okresie użytkowania delikatnie "uwalniać" kolor, co nie stanowi 
wady produktu i nie wpływa na efekt końcowy.  
21.5.3.5.4.2 Mycie końcowe. 
Można je wykonać już po ok. 3 godzinach. Polega ono na ponownym umyciu powierzchni wilgotną gąbką. 
21.5.3.5.5 Użytkowanie okładziny  
Lekki ruch pieszy możliwy jest już po ok. 3 godzinach od fugowania. Pełne obciążanie zafugowanej 
powierzchni może nastąpić po około 24 godzinach. 
21.5.3.6 Gruntowanie 
21.5.3.6.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie 
związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 
21.5.3.6.2 Przygotowanie emulsji 
Emulsja w postaci gotowej do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani 
zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie wodą w proporcji 1:1.  
21.5.3.6.3 Gruntowanie 
Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako 
cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można 
zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, 
gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.  
21.5.3.6.4 Użytkowanie powierzchni  
Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 
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godzinach od jej nałożenia. 
21.5.3.7 Gruntowanie podłoża betonowego preparatem 
21.5.3.7.1 Przygotowanie podłoża do gruntowania –  
podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie 
związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 
21.5.3.7.2 Przygotowanie emulsji gruntującej produkowanej jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. 
Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest (w części preparatów) 
rozcieńczanie wodą w proporcji 1:1. 
21.5.3.7.2.1 Sposób użycia  
Emulsje najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem, jako cienka i równomierna warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i 
słabych podłoży można zastosować emulsje rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsja bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, czyli 
malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 
godzinach od jej nałożenia. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
21.5.4 Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. 
Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej powinny być wykonywane zgodnie z projektem zawierającym 
dane o rodzaju betonu i jego klasie, wytrzymałości posadzki i jej grubości, ścieralności, technologii układania 
mieszanki betonowej itp. 
Posadzkę z betonu lub z zaprawy cementowej  należy wykonywać jedynie na podkładach, których 
prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub załączonym do dziennika 
budowy protokołem odbioru podkładu podłogowego. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z betonu i z zaprawy cementowej są następujące: 
- posadzka powinna być związana z podkładem podłogowym i powinna przylegać do podkładu całą 

powierzchnią, 
- w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposób analogiczny, 

jak w podkładzie podłogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją 
podłogi od pionowych elementów  obiektu lub dzielące fragmenty posadzki różniące się między sobą 
obciążeniami użytkowymi, wymiarami itp. 

- posadzka powinna mieć jednolita barwę; powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań 
projektu; niedopuszczalne są pęknięcia, 

- powierzchnia posadzki powinna  być równa; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrowa łatą kontrolną 
nie powinno przekraczać 3mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej i 5 mm w 
przypadku posadzek wykonanych z betonu, 

- dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone 2-metrową łatą kontrolną nie 
powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować 
zaniku zaprojektowanego spadku, 

- grubość posadki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niż 20 mm, a z betonu 
nie mniej niż 30 mm, 

- w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być wykonane cokoły, 
- posadzkę należy pielęgnować przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi inaczej. 
21.5.4.1 Przygotowanie podłoża  
Posadzka betonowa występuje w pomieszczeniach o dużych obciążeniach przewidywanych na powierzchni 
posadzki oraz tam gdzie jest wymagane ze względu na planowanie wykończenie. 
21.5.4.1.1 Podłoże betonowe pomieszczeń gospodarczych 
W pomieszczeniach o niższym obciążeniu (t.j. pomieszczenia gospodarcze) dopuszcza się wykonanie podłoża 
betonowego z betonu C20/25, pod warunkiem uzyskania zgody Inspektora Nadzoru oraz ustaleniu faktu z 
Wykonawcą posadzki wykończeniowej. 
Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni nie następowało oddzielanie się wody. Ponieważ dodatek włókien 
stalowych obniża urabialność mieszanki, konieczne jest zastosowanie plastyfikatorów celem uzyskania 
odpowiedniej konsystencji.  
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Dopuszcza się wykonanie podłoża z jastrychu cementowego w pomieszczeniach słabiej obciążonych t.j. 
pomieszczenia gospodarcze, pod warunkiem uzgodnienia wymagań wytrzymałościowych z wykonawcą 
warstwy wykończeniowej  
21.5.4.1.2 Posadzka betonowa 
Płyta betonowa wykonana z betonu kompozytowego niskoskurczowego klasy m.in. C25/30. Zalecane 
stosowane rodzaje cementu to CEM I lub CEM III/A. Płyta zbrojonej włóknami stalowymi ze stali 
niskowęglowej ciągnionej na zimno lub/oraz dodatkowo włóknami polipropylenowymi, do określenia w 
projekcie konstrukcyjnym. 
21.5.4.1.2.1 Włókna stalowe 
Wykonawca winien określić niezbędną ilość włókien. Minimalne dozowanie włókien nie powinno być mniejsze 
niż 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemną współpracę miedzy 
włóknami. Parametry włókien do określenia w projekcie konstrukcyjnym. 
21.5.4.1.2.2 Włókna polipropylenowe rozproszone 
Zbrojenie włóknem rozproszonym pełni w tej posadzce rolę zbrojenia przeciwskurczowego i zastosowano je 
jako dodatkowy produkt: włókno rozproszone twarde. Dozowanie na i klasa betonu do określenia w 
projekcie . 
21.5.4.1.2.3 Utwardzacz 
Materiał służący do wykonywania posadzki utwardzonej powierzchniowo o wysokiej twardości oraz 
odporności na ścieranie i pylenie posadzki. Cechy uzupełniające wyrobu, poza wysoką odpornością na 
ściernie i pylenie to łatwość czyszczenia, mrozoodporność, szczelność i niepyląca nawierzchnia, szeroka 
paleta kolorów. 
21.5.4.1.2.4 Sznur dylatacyjny. Masa dylatacyjna 
Elastyczny, odporny chemicznie materiał ze spienionego polietylenu o zamkniętych porach, stanowiący 
integralny element systemu wypełnień szwów roboczych i szczelin skurczowych. 
Do uszczelnienia stosuje się masę dylatacyjną, systemową, jednoskładnikową, elastyczną, przeznaczoną do 
uszczelniania dylatacji w posadzkach betonowych wykonywanych w hali o stosunkowo dużym obciążeniu 
ruchem kołowym. 
21.5.4.1.2.5 Impregnat 
Krzemianowo - polimerowy, pielęgnacyjno-wzmacniający i uszczelniający preparat nanoszony na metodą 
natryskową. 
21.5.5 Wykonanie posadzki betonowej  
21.5.5.1 Warunki wykonania 
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C 
-+30°C. Wykonywaną posadzkę należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. 
wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości i 
jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu 
zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami. 
21.5.5.2 Podłoże betonowe zbrojone włókami stalowymi i polipropylenowymi 
Systemową posadzkę monolityczną utwardzoną wykonuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu 
niskoskurczowego: 
− klasa min. C20/25  
− stosunek w/c ≤ 0,50 
− ilość cementu ≤350 kg/m3 
− cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A 
− kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm 
− zawartość frakcji ≤ 0,25 mm-min. 4% 
− punkt piaskowy ok. 35% 
− łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm –max. 450 kg/m3 
− konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm. Dodatek włókien stalowych 

powoduje zmniejszenie opadu stożka. 
− dodatek włókien stalowych i polimerowych ściśle wg zaleceń producenta technologii posadzki 

systemowej.  
W przypadku nawierzchni zewnętrznych należy stosować beton o klasie ekspozycji XF4. 
Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż maja one tendencję do zbierania się w górnej 
warstwie płyty, co może prowadzić do pylenia posadzki lub odspojenia utwardzacza. Niedopuszczalne jest 
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dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek 
wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają 
niekontrolowane rysy i spękania. Beton musi być odpowiednio zagęszczony 
21.5.5.3 Wykonanie utwardzenia posadzki  
Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas 
wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić 
do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to 
wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można 
przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunąć 
gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Następnie 
rozsiać odpowiednią ilość utwardzacza zgodnego z zaleceniem systemowym. Powierzchnię wstępnie zatrzeć 
dyskiem, ponownie rozsiać utwardzacz i całość jeszcze raz zatrzeć dyskiem. Ilość wysypanego utwardzacza 
kontrolować na bieżąco zużycie, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia 
jakości posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym 
kątem. 
21.5.5.4 Szczeliny przeciwskurczowe 
Posadzki te należy wyposażyć w szczeliny dylatacyjne, dzielące posadzkę na płyty o max. polach 6,0x6,0m. 
Szczeliny należy wykonać poprzez nacięcie do 1/3 grubości posadzki w ciągu 24-72 godzin po jej założeniu. 
Wokół słupów szczelina powinna być cięta w odległości 100mm od obrysu słupa z przesunięciem o kąt 45 
stopni w stosunku do przekroju słupa (tzw. karo). Po 28 dnia od wykonania posadzki betonowej, szwy 
robocze (szczeliny) przeciwskurczowe należy powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie 
poszerzonych szczelin dokładnie odkurzyć, tak aby podłoże było czyste, suche i jednorodne, wolne od 
zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek, a następnie zagruntować systemowym produktem (preparat 
poliuretanowy), zwiększającym przyczepność mas dylatacyjnych do podłoża. Następnie szczeliny dylatacyjne 
zostają wypełnione masą dylatacyjną, następnie zaimpregnowana. W miarę potrzeb szczeliny mogą być 
wypełniane sznurem dylatacyjnym, systemowym, o średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. Na 
tak przygotowane szczeliny należy aplikować jednoskładnikowa, elastyczną masę dylatacyjną, odpowiednią 
do stosowania. Produktem należy wypełniać szczeliny ściśle wg wskazań producenta, w szczególności w 
zakresie temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz ścian szczeliny, nakładając masę w pełnym 
kontakcie ze ściankami szczeliny oraz unikając w masie pęcherzy powietrza. 
Posadzka ma zastosowanie w obiekcie na całej powierzchni  i utwardzona jest powloką o wysokiej 
twardości, wysokiej odporności na ścieranie i pylenie oraz mrozoodporności. W pomieszczeniach 
technicznych i gospodarczych o odpowiednich parametrach do przeznaczenia pomieszczenia. 
21.5.5.5 Impregnacja 
Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować preparatem 
systemowym w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci.  
Krzemianowo - polimerowy, pielęgnacyjno-wzmacniający i uszczelniający preparat nanosi się równomiernie 
na powierzchnię posadzki metodą natryskową, w ilości wskazanej przez producenta systemu, aż do 
uzyskania całkowitego pokrycia (nawierzchnia powinna pozostać mokra przez ok. 15-20 minut, w zależności 
od potrzeb równomiernie uzupełniana). 
21.5.6 Wykonywanie posadzki z wykładzin 
21.5.6.1 Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny  
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru 
używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 
2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego 
pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich 
nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże 
należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.  
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale 
zamknięte. 
21.5.6.2 Gruntowanie i wylewanie mas. 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do gruntowania. 
W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) 
przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 
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5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem 
odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego” 
21.5.6.3 Instalacja wykładzin  
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego 
pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Zarówno rulony, jak i płytki należy 
pozostawić w temperaturze pokojowej przez 24 godziny przed położeniem. Rulony należy przechowywać w 
pozycji pionowej, a płytki -ułożone poziomo.  
Zanim zabierzemy się do pracy, należy sprawdzić, czy dysponujemy dostateczną ilością materiału 
podłogowego dla danego wzoru i w danym kolorze.  
Następnie należy wyznaczyć środek lub punkt początkowy powierzchni, na której będzie układana 
wykładzina. Trzeba zwrócić uwagę, by wyznaczone linie podziału pomieszczenia krzyżujące się, w punkcie 
początkowym przecinały się pod kątem prostym. Dla trwałego oznaczenia wytyczanych linii podziału należy 
zastosować sznurek traserski.  
Punkt początkowy powinien być wyznaczony w taki sposób, by płytki obwodowe (docinane do ścian) w 
miarę możliwości miały szerokość nie mniejszą niż 12 cm.  
W podłogach technicznych należy unikać pokrywania się krawędzi płytek z krawędziami paneli podłogi 
technicznej. 
Wykładziny dywanowe w płytkach są przystosowane do układania bez użycia kleju. Dla lepszej stabilizacji 
pozycji płytki w podłodze należy stosować odpowiadające standardom producenta wykładziny płyny 
antypoślizgowe.  
Płyn antypoślizgowy należy nakładać cienką warstwą wałkiem malarskim na przygotowane podłoże. Tylko w 
uzasadnionych przypadkach należy nanieść płyn antypoślizgowy na całą powierzchnię przeznaczoną pod 
wykładzinę. Standardowo wystarczy zastosować pod rzędem płytek pas płynu  antypoślizgowego o 
szerokości ok. 30-35 cm. Układanie wykładziny można rozpocząć wyłącznie po wyschnięciu płynu 
antypoślizgowego. Pasy płynu antypoślizgowego można rozmieścić w ten sposób by tworzyły siatkę 
kwadratów o długości boku ok. 2 m. Sposób, kierunek układania płytek określony jest w dokumentacji 
producenta i należy stosować się do zaleceń szczegółowych. 
W przypadku układania wykładziny na kleju należy, przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym, 
rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy 
klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim 
zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). 
Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca 
min 60kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). 
Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza.  
Instalacja płyt winylowych (luksusowych) poprzez przyklejenie na całej powierzchni do podłoża; między sobą 
nie spawane trwale. 
Wykonaną posadzkę należy zabezpieczyć folią na całej powierzchni na czas wykonywania innych robot 
wykończeniowych. 
21.6 Kontrola jakości 
21.6.1.1 Kontrola jakości materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru. 

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

b) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

c) Deklaracje zgodności, dla których ustanowiono Polskie Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja 
określoną wyżej- oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie 
tzw. badań doraźnych 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
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e) Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).  

f) Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
g) Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 
21.6.1.2 Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową i 
poleceniami nadzoru. 
21.6.1.2.1 Kontrola robót związanych z użyciem kleju elastycznego 2-10 mm: 
Oględziny stanu technicznego podłoża i jego przygotowania w zakresie zgodności z wymaganiami karty 
technicznej, na które składa się między innymi: 
a. sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podłoża, i porównanie wyniku 
z podanym w karcie technicznej zaprawy klejowej, 
b. rejestracja naprawy nierówności, pęknięć, ubytków, 
c. sprawdzenie spadków podłoża, 
d. sprawdzenie poprawności gruntowania (w przypadku podłoża poddanego wcześniejszemu gruntowaniu), 
e. sprawdzenie poprawności odtłuszczenia powierzchni elementów betonowych wykonanych w szalunkach 
(pozostałości płynu antyadhezyjnego), 
f. sprawdzenie obecność luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
g. sprawdzenie zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania, 
h. sprawdzenie chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku i zwilżania, 
i. sprawdzenie obecności wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
j. kontrola w zakresie złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
Kontrola zgodności przygotowanej zaprawy klejącej z wytycznymi karty technicznej 
Kontrola czasu pracy przygotowaną zaprawa klejącą (od wymieszania do czasu ostatecznego 
wbudowania/aplikacji) 
Kontrola zużycia zaprawy klejącej i poprawności naniesienie jej na podłoże (grubość sklejenia, całkowite lub 
częściowe wypełnienie) 
21.6.1.2.2 Kontrola robót związanych z wykonaniem fugowania: 
Kontrola zużycia materiału - zgodnie z określonym w karcie technicznej. 
Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) - zgodnie z określonym w 
karcie technicznej. 
Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej. 
Sprawdzenie prostoliniowości spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości, oraz ich szerokości i głębokości (stanu zabrudzenia klejem). 
-  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, 
Kontrola stopnia i równomierności wypełnienia fugą spoin. 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być w całości wypełnione materiałem wskazanym w projekcie 
21.6.1.2.3 Kontrola robót związanych z wykonaniem gruntowania emulsją szybkoschnącą: 
Sprawdzenie podłoża przed przystąpieniem do gruntowania:  
a)  sprawdzenie czystości i dopuszczalnej wilgotności podłoża, i porównanie wyniku z podanym w karcie 
technicznej emulsji, 
b) sprawdzenie poprawności odtłuszczenia powierzchni elementów betonowych wykonanych w szalunkach 
(pozostałości płynu antyadhezyjnego), 
c) sprawdzenie obecność luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i 
dotyku, 
d) sprawdzenie zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania, 
e) sprawdzenie chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku i zwilżania, 
f) sprawdzenie obecności wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
g) kontrola w zakresie złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
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Kontrola w trakcie i po zakończeniu robót:  
a) zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej (dot. ewentualnego rozcieńczenia 
wodą w stosunku 1:1), 
b) kontrola zużycia materiału - zgodnie z określonym w karcie technicznej, 
c) kontrola chłonności podłoża po naniesieniu pierwszej warstwy 
d) kontrola gotowego, zagruntowanego podłoża poprzez ocenę jego zwartości i jednorodności 
21.6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  
21.6.2.1 Badania materiałów do wykonania jastrychów cementowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania betonu, cementu, wody, 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wody, kruszywa określone w 
specyfikacji konstrukcyjnej. W przypadku jastrychów dostarczanych z wytwórni należy postępować jak przy 
dostawie masy betonowej 
21.6.2.2 Badania elementów podłogi podniesionej 
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z dokumentacja techniczna i specyfikacja 
21.6.2.3 Badania materiałów do wykonania zbrojenia ( siatka i włókna rozproszone ) 
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z dokumentacja techniczna i specyfikacja 
21.6.2.4 Badania materiałów izolacyjnych 
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z dokumentacja techniczna i specyfikacja 
21.6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z obowiązujących norm. 
Wyniki badań betonów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Częstotliwość oraz zakres badań pozostałych materiałów według zaleceń producenta. 
Podłoże musi być równe, mocne i stabilne, bez spękań, trwale suche, czyste i wolne od substancji mogących 
zmniejszać przyczepność. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie 
instrukcje. W razie stwierdzenia odchyleń należy zgłosić zastrzeżenia. 
Podłoże należy oczyścić, odkurzyć, zagruntować, a w przypadku konieczności wyrównać za pomocą masy 
szpachlowej. W zależności od rodzaju podłoża należy dobrać odpowiedni preparat gruntujący i masę 
wyrównująca. 
21.6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Odbiorom podlegają wszystkie warstwy podkładów – roboty zanikające 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzone w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 
pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przełożonych przez dostawców. 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
- równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej 
łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 
- odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2mm na 
długości łaty i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
21.6.5 Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć 
- odporności na uderzenia 
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21.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
21.8 Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w warunkach ogólnych. 

a) Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 

c) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
d) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
e) Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

21.9 Rozliczenie robót 
Wymagania ogólne dotyczące rozliczeń i płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
21.10 Przepisy związane 
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 14216:2015-09 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji 

PN-EN 197-1:2012  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-1:2012 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

PN-EN 206+A1:2016-12  wersja angielska Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu 
PN-EN ISO 24344:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie giętkości  
PN-EN ISO 23999:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie stabilności wymiarów i 

zwijania się po działaniu ciepła  
PN-EN ISO 24343-1:2012  Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Wyznaczanie wgniecenia i 

wgniecenia resztkowego. Część 1: Wgniecenie resztkowe  
PN-EN ISO 24345:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na rozwarstwianie 
PN-EN ISO 23997:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowej  
PN-EN ISO 24340:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości warstw  
PN-EN ISO 24346:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości całkowitej  
PN-EN ISO 24342:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie długości, prostokątności i 

prostoliniowości boków płytek  
PN-EN ISO 24341:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie szerokości, długości, 

prostoliniowości i płaskości arkusza 
PN-EN ISO 26987:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na zabrudzenie i 

chemikalia  
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PN-EN 684:2001  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie wytrzymałości spoin  
PN-EN ISO 23996:2012  Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie gęstości   
PN-EN ISO 10581:2014-02  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne pokrycia podłogowe z 

poli(chlorku winylu). Specyfikacja  
PN-EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem 
PN-EN 13213:2002  Podłogi podniesione 
PN-EN ISO 21627-1:2009 Tworzywa sztuczne. Żywice epoksydowe. Oznaczanie zawartości chloru. 

Część 1: Chlor nieorganiczny 
PN-EN ISO 21627-2:2009 Tworzywa sztuczne. Żywice epoksydowe. Oznaczanie zawartości chloru. 

Część 2: Chlor łatwo zmydlający się 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe, materiały i ich wykonania. Terminologia. 
PN-EN ISO 10545-1:2014-12  Płytki i płyty ceramiczne. Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni 
PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne. Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 

siły łamiącej 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 

pomiaru współczynnika odbicia 
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne. Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 
PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności 

i znakowanie  
PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej,  gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 
PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych 
PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 2: Oznaczanie odporności na 

ścieranie 
PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie 
PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 4: Oznaczanie skurczu 
PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 5: Oznaczanie absorpcji wody 
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i  
PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki 

ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena 
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 
1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

PN-EN 14904:2009  Nawierzchnie terenów sportowych - Nawierzchnie kryte przeznaczone do 
uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Specyfikacja 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 
4:Izolacje wodochronne tarasów. Warszawa 2004 r. (w skrócie WTWiORB cz.404/2004) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005r. (w skrócie 
WTWiORB cz.408/2005) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 
6:Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych". Warszawa 2005 r. (w skrócie WTWiORB 
cz.407/2005) 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dn. 21.12.1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 
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22 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE ŚLUSARKI I STOLARKI BUDOWLANEJ. 
22.1 Przedmiot i zakres stosowania 
przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w 
zakresie instalowania stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz mocowania 
elementów wyposażenia obiektu.  
22.1.1 Zakres robót w części ślusarki i stolarki otworowej 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażowych ślusarki 
i stolarki, w skład których wchodzi: 
- Fasada kurtynowa 
- Drzwi i okna aluminiowe  
- Drzwi wewnętrzne 
- Bramy rolowane, garażowe, kurtyny przeciwpożarowe 
- Ścianki giszetowe i mobilne 
22.1.2 Zakres robót w zakresie montażu wyposażenia 
Roboty montażowe elementów wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego, w skład tych robót wchodzi 
montaż: 
- drobnych elementów ślusarskich, w tym siedzisk stadionowych, balustrad i poręczy, wycieraczek, 

parapetów oraz różnego wyposażenia m.in. sanitariatów 
- pierwszego wyposażenia sportowego 
22.2 Materiały. 
22.2.1 Stolarka i ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa 
Należy wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Fragmenty przeszklone elewacji, wraz z wmontowanymi drzwiami i oknami, należy zaprojektować i wykonać 
w systemie przegród zewnętrznych słupowo – ryglowych ścian osłonowych - fasady aluminiowo – szklanej o 
podwyższonej izolacyjności (zgodność z przepisami obowiązującymi od 01.01.2021 r.). 
Wskazanie szklenia zestawem niskoemisyjnym ze szkłem przeźroczystym, z przestrzenią międzyszybową 
wypełnioną argonem, w przypadku oddzieleń pożarowych o odpowiedniej odporności ogniowej. 
Profile aluminiowe systemowe, o przekroju prostokątnym, zabezpieczone antykorozyjnie  lakierowane 
proszkowo w wytwórni na kolor zgodny z projektem wg palety RAL. Zastosować system drzwiowy 
bezprogowy, w przypadku konieczności zamiany na inny system należy, przed podjęciem decyzji zwrócić 
szczególną uwagę na ujednolicenie profili fasady i drzwi w nią wbudowanych oraz możliwości wpuszczania 
progów w warstwy posadzkowe. 
W przypadku dużych powierzchni fasady należy zaprojektować i wykonać ścianę osłonową systemową o 
konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej wykonanej z kształtowników aluminiowych z dociskiem, 
mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej budynku.  
System winien być kompletny, wraz z tworzywowymi przekładkami termiczne, uszczelkami, akcesoriami i 
częściami złącznymi, niezbędnymi do prefabrykacji i montażu konstrukcji. 
Po obwodzie konstrukcji przewidzieć uszczelnienie z budynkiem za pomocą fartucha systemowego EPDM lub 
innego rozwiązania systemowego, gwarantując szczelność. 
Współczynnik przenikania ciepła gotowej konstrukcji U(max)  ≤ 0,9 W/m²K. 
Przegrody o podwyższonej odporności na włamanie: klasa RC3 (dla szklenia klasa P5A) oraz RC2 dla szyb 
P4A 
Ściana słupowo-ryglowa powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie, na 
podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczeń statycznych, w projekcie powinny być 
określone kształtowniki aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku 
i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji budynku. W 
projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń i 
uszczelnień pomiędzy elementami ściany a konstrukcją budynku oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany.  
Projekt winien uwzględniać wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać 
obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane. 
W oknach i drzwiach zewnętrznych należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego 
skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. Powyższe wytyczne dotyczą również 
drzwi wewnętrznych oraz okien, o ile występują. 
Każdorazowo należy opracować rysunki warsztatowe, poprzedzone obliczeniami i projekt przedstawić wraz z 
próbkami wszystkich produktów zamiennych do akceptacji Inspektora i Nadzoru Autorskiego. 
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Wszystkie szyby o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukące się na drobne, nieostre odłamki. 
22.2.2 Dźwigi  
Należy przewidzieć wyposażenie w dźwigi osobowe, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz 
w dźwigi osobowo - towarowy. Dźwigi elektryczne, bezreduktorowe. Wszystkie dźwigi winny zapewniać 
możliwość zaprogramowania dowolnego scenariusza pracy, na podstawie wytycznych Zamawiającego, które 
zostaną doprecyzowane na etapie projektu budowlanego.  
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy następującego wyposażenia i zapewnienia następujących 
świadczeń:  
- urządzenie do łączności dwukierunkowej ze służbami ratowniczymi zgodnie z PN-EN 8128,  
- dostarczenie wszystkich rysunków, obliczeń, opisów i schematów połączeń w celu uzyskania zezwolenia 
niezbędnego do włączenia dźwigu, należące bezpośrednio do dźwigu tabliczki i napisy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,  
- obecność personelu montażowego przy kontroli w ramach odbioru końcowego,  
- bez podestowy montaż urządzenia dźwigowego przy zastosowaniu haków w stropie szybu, dostarczonych i 
zamontowanych w szybie przez Wykonawcę, wg wytycznych producenta  
- oświetlenie szybu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dla konstrukcji i montażu dźwigów,  
- oczyszczenie urządzenia po zakończeniu montażu,  
- drabinka do podszybia zgodnie z PN-EN 81-1 ( o ile podszybie występuje) 
Ostatecznego wyboru szczegółowych rozwiązań wszystkich elementów dźwigów, w tym akcesoriów (np. 
panele z przyciskami) i detalu wykończenia dla ściany frontowej oraz kabin w wybranym systemie dostawcy 
dźwigu dokona Zamawiający, po uprzednim przedstawieniu próbek i wzorów dźwigów wybranych przez 
projektanta.  
Charakterystyka techniczna dźwigów:  
Liczba dźwigów: min 3; wg projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego 
Udźwig znamionowy:  630kg lub 8 osób  
Udźwig znamionowy:  1000kg lub 13 osób  
Prędkość jazdy:  1,0 m/s  
Wysokość podnoszenia, ilość przystanków:  projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego 
Sterowanie:   zbiorcze dwukierunkowe, góra – dół  
Napęd:  elektryczny z płynną regulacją prędkości, bezreduktorowy 
Minimalne wymiary kabiny:  szerokość: 1,10 m, głębokość: 1,40 m, wysokość: 2,20 m  
Minimalne wymiary drzwi: szerokość: 0,90 m  wysokość: 2,00 m 
Drzwi kabinowe automatycznie otwierane teleskopowo TLD, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
wyposażone w system ochrony wejścia – fotokomórka  
Położenie maszynowni: w szybie (dźwig bez maszynowni)  
Położenie napędu:  w szybie w górnej jego części – tzw. nadszybie  
Przeniesienie napędu:  płaskie pasy wykonane ze stalowych linek oblane poliuretanem  
Przyłącze sieciowe: 400/230 V, 50Hz,  
Panel sterowy: na najwyższym przystanku, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczony na 
ścianie bocznej, z boku drzwi szybowych, 
Inne: brak pomieszczeń przechodnich pod dźwigiem  
Wyposażenie kabiny, wystrój kabiny: 
ściany kabiny: wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, jedna ściana lustro 
panel sterowniczy: w panelu zainstalowany wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie   
oświetlenie kabiny: wkomponowane w panel sterowania   
przyciski dyspozycji: w kabinie podświetlane, przycisk szybkiego zamknięcia drzwi, przyciski oznaczone 
alfabetem Breile’a 
sufit: płaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej  
podłoga: kauczukowa z pastylkami (obsługująca VIP kamienna lub spiek) lub inna zatwierdzona przez 
Zamawiającego, 
poręcz: 2 szt. – ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ścianie bocznej po stronie panelu sterowania  
zasilanie awaryjne: oświetlenia kabiny  
wentylacja: grawitacyjna  
piętrowskazywacz, -LED strzałki kierunku jazdy-LED 
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intercom: bezpośrednie połączenie ze służbami ratowniczymi – wymagane jest doprowadzenie linii 
telefonicznej do nadszybia dźwigu  
funkcja pożarowa – po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej kabina zjeżdża na przystanek podstawowy, 
otwiera drzwi i zostaje zablokowana  
22.2.3 Bramy i rolety segmentowe 
Zamknięcie pomieszczeń garażowych lub magazynowych bramami rolowanymi, zwijanymi na stalowy wał 
umieszczony nad otworem wjazdowym. Bramy wyposażone są w elektryczny napęd oraz opcję otwierania 
awaryjnego za pomocą korby. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków centrali sterującej: góra / stop 
/ dół. Bramy wyposażone są w hamulec bezpieczeństwa zintegrowany w napędzie, który chroni przed 
niekontrolowanym opadnięciem bramy. Dopuszczone bramy sekcyjne pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. 
Bramy dostarczane jako kompletny system wraz z listwami i uszczelkami w komplecie (nadprożowa 
zintegrowana z pancerzem, dolna - gumowa, boczne - szczotkowe). 
Rolety segmentowe:  

− panele wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL 
− prowadnice z blachy stalowej ocynkowanej wypełnione płytami warstwowymi z uszczelką pęczniejącą i 

z zabezpieczeniem profilem gumowym od strony zewnętrznej, 
− napęd FDF, 
− zamykanie i otwieranie w normalnym trybie pracy za pomocą napędu, 
− w przypadku alarmu pożarowego zamykanie przy pomocy dodatkowego silnika prądu stałego 24 V, 
− możliwość awaryjnego otwierania mechanicznego, 
− sterowanie przyciskami, sygnałem EPS, lokalnym detektorem pożaru, 
− gwarancja na 50 000 cykli pracy, 
− przydatność rolety do stosowania w budownictwie powinna być potwierdzona aprobatą techniczną. 

W przypadku konieczności zastosowania wydzielenia o odporności ogniowej należy stosować rozwiązania 
oparte na tym samym systemie z zastrzeżeniem przeciwpożarowości zgodnej z wymogami rzeczoznawcy 
pożarowego  
22.2.4 Bramy rolowane i kurtyny przeciwpożarowe 
Bramy rolowane i kurtyny przeciwpożarowe wykonane z płaszcza o niepalnej tkaninie w obudowie z płyt 
gipsowo-kartonowych (kolorystyka wg palety RAL), do zastosowania jako estetyczne zamknięcie otworu w 
ścianie oddzielenia pożarowego, w przypadku takiej potrzeby, w budynku głównym. Pozostałe wydzielenia 
przeciwpożarowe z zastosowaniem standardowych urządzeń.  
Montaż powinien odbywać się ściśle wg zaleceń i warunków zdefiniowanych w certyfikatach i aprobatach lub 
innych dokumentach potwierdzających dopuszczenie do stosowania. Nadrzędnym jest zapewnienie 
odporności ogniowej deklarowanej w aprobacie technicznej. Przed przystąpieniem do montażu należy 
sprawdzić prawidłowość konstrukcji ściany przeciwpożarowej, w której urządzenie ma być zamontowane 
oraz wymaganą wolną przestrzeń dla prawidłowego działania urządzenia. 
Bramy zewnętrzne należy montować w sposób uwzględniający parcie wiatru oraz ciężar i dynamikę 
mechanizmu otwierania. W przypadku konieczności montowania bramy w licu elewacji (w warstwach izolacji 
termicznej) konieczne jest wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej, gwarantującej prawidłowy i stabilny 
montaż. Materiały uszczelniające muszą być odporne na drgania i wstrząsy, wynikające z eksploatacji 
elementu, gwarantując jednocześnie wymaganą szczelność i izolacyjność cieplną. 
22.2.5 Stolarka drzwiowa 
Drzwi wewnętrzne płytowe, płycinowe, przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu. Konstrukcja 
skrzydła ramowa, wykonana z wysokogatunkowego drewna liściastego o podwyższonych parametrach. 
Wypełnienie stanowią klejone warstwowo płyty wiórowe, pokryte płytą HDF, pełne, gładkie w kolorze RAL, 
ościeżnica stalowa. Wyposażenie podstawowe w zamek podklamkowy, 3-częściowe zawiasy, niklowane lub 
chromowane. Drzwi posiadają uszczelkę opadającą, uszczelniającą, bezprogowe.  
W pomieszczeniach sanitarnych (o ile nie występują ścianki giszetowe) drzwi z fabryczną szczeliną 
wentylacyjną o sumarycznym prześwicie powietrza nie mniejszym niż 0,022 m2, wykonaną jako prześwit 
pomiędzy skrzydłem a podłogą, tej samej wysokości na całej szerokości skrzydła drzwi.  Drzwi wyposażone 
w samozamykacz, zamek łazienkowy.  
22.2.5.1 Ścianki giszetowe 
Ścianki systemowe WC o konstrukcji z płyt HPL gr. 12 mm w kolorze białym, okucia stal nierdzewna. 
Wypełnienie ścian stanowi płyta z laminatu kompaktowego HPL z możliwością dwustronnego dekorowania 
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(np. poprzez nadruk) o gładkiej powierzchni, odpornej na ścieranie i zarysowanie i działanie temperatur, 
grubości 12 mm w kolorze białym RAL.  
22.2.5.2 Ścianki mobilne systemowe 
Należy przewidzieć wykonanie części systemowych ścianek wewnętrznych przesuwnych, przeszklonych, 
szklonych szkłem laminowanym o odpowiednim uszczelnieniu pionowym elementów do podłogi i prowadnicy 
oraz poziomym systemie urządzeń wysuwających i chowających uszczelki w trybie kontroli automatycznej 
(zasilane 220V). Zaleca się rozwiązanie półautomatyczne, posiadające zastosowany system, jednak 
otwieranie ścianki pozostaje ręczne (szczegóły zgodnie z rozwiązaniami szczegółowymi producenta), możliwy 
jest również system ręczny. Dopuszczone rozwiązanie wydzielenia pomieszczeń ścianką spełniającą wymogi 
izolacyjności dźwiękoszczelnej, którą należy określić w projekcie budowlanym. 
22.2.6 Drobne elementy ślusarskie 
Wszystkie wyroby powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające, kotwiące i uchwytowe, 
dostarczone w stanie kompletnym zgodnie z przeznaczeniem, gotowe do użytkowania. 
22.2.6.1 Ogrodzenia 
Stosować kształtowniki stalowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX;  wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy 
wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. Konstrukcje 
zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta do kategorii C3 na 15 lat. Zewnętrzna powłoka wg palety 
RAL. Przyjęty system musi być wyposażony w dostosowane bramy, posiadające wkładkę z tej samej siatki co 
ogrodzenie, o wysokim stopniu bezpieczeństwa.  
Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych, łącznie z fundamentami. W przypadku konieczności wykonać 
indywidualne wg projektu konstrukcji, stosując nie gorsze parametry niż beton C20/25 zbrojone stalą A-III 
N.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyrobów producenta przewidzianego do wbudowania wraz 
z próbkami w skali 1:1 Inspektorowi.  
22.2.6.2 Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne ze stali nierdzewnej 
Balustrady modułowe, systemowe, kotwy wklejane, zabezpieczane antykorozyjnie, w zależności od systemu; 
dobór poparty obliczeniami w gestii wykonawcy. Kolor wg RAL. Pochwyt ze stali nierdzewnej montowany na 
ramie uszczelniającą masą klejącą, tworzącą izolację pomiędzy stalą a stalą nierdzewną, zapobiegając tym 
samym korozji. 
22.2.6.2.1 Klej do stali i stali nierdzewnej 
Dwuskładnikowy wypełniony klej metakrylowy o średnim czasie wiązania, mieszany 1:1. Po utwardzeniu 
twardo-elastyczny. Duża wytrzymałość mechaniczna, termiczna i odporność chemiczna. Do klejenia metali.  
22.2.6.3 Balustrady wewnętrzne samonośne szklane 
Balustrady szklane samonośne, wykonane ze szkła bezpiecznego ESG, warstwowego, laminowanego foliami 
EVA lub PVB, systemowe wraz z zamocowaniem oraz ewentualnie z pochwytem systemowym producenta (o 
ile obliczenia wykażą potrzebę zastosowania) ze stali nierdzewnej. Mocowanie do podłoża za pomocą profili 
ze stali nierdzewnej, jako system mocująco - uszczelniający między płytą szklaną i ściankami profilu. 
Wybrany system musi składać się z elementów wytrzymałych konstrukcyjnie, linia obciążeń rozkładać się nie 
tylko na mocowaniu szyb ale także przy pomocy pochwytu (o ile wymagane), usztywniającego szkło na całej 
długości. Dobór odpowiedniej grubości szkła uzależniony jest od obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych. 
Obciążalność pozioma balustrady zgodnie z wymogami normy, z pochwytem mocowanym od czoła lub od 
góry, o ile wymagany.  
22.2.6.3.1 Szkło hartowane (ESG)  
Jakość utwardzania szyb musi gwarantować, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyło 1 krotnej grubości. 
Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odłamanymi krawędziami jest niedopuszczalne. Wszystkie szyby 
hartowane muszą zostać poddane testowi leżakowania w wysokich temperaturach. Przed wmontowaniem 
należy przedstawić wyniki testu dla całej dostawy szkła. Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi 
wymiarami. Odstępstwo od wymiarów nie może być większe niż 3mm na 2m. Krawędzie gładkie, nieostre. 
22.2.6.4 Wycieraczki 
Wycieraczka systemowa z wkładem czyszczącym w postaci listew szczotkowych. Przeznaczona do obiektów o 
dużym natężeniu ruchu. Odporna na warunki atmosferyczne. Wykonana z anodowanych profili 
aluminiowych. Do ich połączenia wykorzystywane są nierdzewne pręty gwintowane. Wycieraczka nie 
rolowana. W wycieraczkach o większych gabarytach profile aluminiowe połączone ze sobą nierdzewną linką 
stalową. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

445

22.2.7 Siedziska stadionowe 
Krzesło stadionowe ze składanym siedziskiem i stałym oparciem, grawitacyjnym systemem składania, o 
siedzisku i oparciu zamocowanym do belki zapewniając wymaganą wytrzymałość.  
Siedzisko składane, wytworzone z polipropylenu barwionego w masie dla zapewnienia jednolitego koloru na 
całej powierzchni, wykonane w technologii wtrysku do formy z dotryskiem gazu. Siedzisko profilowane 
ergonomicznie w 3 płaszczyznach, zapewniające komfort nawet podczas długotrwałego siedzenia. 
Przeciwwaga zatopiona w masie siedziska, ukryta przed użytkownikiem krzesła. Brak ostrych krawędzi, 
wszystkie krawędzie siedziska zaoblone. Materiał: polipropylen barwiony w masie z dodatkami 
uniepalniającymi oraz dodatkami przeciwko promieniowaniu UV. Grawitacyjny system składania siedziska 
oparty na belce dla zapewniania poprawnego składania w każdych warunkach, a także zapobiega 
gromadzeniu się wody na siedzisku.  
Oparcie wytworzone z polipropylenu barwionego w masie dla zapewnienia jednolitego koloru na całej 
powierzchni, wykonane w technologii wtrysku do formy z dotryskiem gazu. Oparcie ergonomiczne 
profilowane w 3 płaszczyznach, zapewniające komfort nawet podczas długotrwałego siedzenia. Brak ostrych 
krawędzi, wszystkie krawędzie siedziska zaoblone. Materiał: polipropylen z dodatkami uniepalniającymi oraz 
dodatkami przeciwko promieniowaniu UV. Oparcie dodatkowo posiada poliamidowy uchwyt do montażu na 
belkę. Oparcie i uchwyt połączony za pomocą śruby wykonanej ze stali nierdzewnej.  
Siedziska o podwyższonym standardzie wymagają tapicerowania (np. skaj). Materiał posiadający co najmniej 
następujące cechy: 

− Wytrzymałość – min. 100 000 cykli wg PN-EN 12973-2 
− Skład: powierzchnia winylowa 100%, podkład – polester – 100% 
− Gramatura min. 657 g/m2 
− Co najmniej trudno zapalne 
− Odporność na promieniowanie ≥7  
− Odporna na zabrudzenia, antybakteryjna, antygrzybicza 

Siedziska wraz z systemem montażu winny stanowić rozwiązanie systemowe jednego producenta, 
posiadające minimalne istotne cechy: 

− Montaż na belce 
− Grawitacyjny system składania siedziska, z osią obrotu na belce. Mechanizm bez metalowych 

elementów mogących ulec korozji, nie wymagający smarowania, konserwacji 
− Elementy plastikowe wykonane w technologii wtrysku do formy z dotryskiem gazu 
− Belka aluminiowa  
− Uchwyty mocujące belkę wykonane z aluminium  
− Przeciwwaga zatopiona w siedzisku, niewidoczna, niedostępna  
− Brak ostrych krawędzi, krawędzie krzesła zaoblone  
− Elementy złączne ze stali nierdzewnej 
− Łatwy montaż i demontaż. Łatwa wymiana zniszczonych krzesełek, bez rozbierania całego rzędu. 
− Elementy plastikowe barwione w masie dla zapewnienia jednolitego koloru  
− Ergonomiczne profilowanie siedziska i oparcia 
− Numeracja miejsc widoczna przy zamkniętym i otwartym siedzisku 
− Wysoka wytrzymałość krzesła potwierdzona certyfikatem PN-EN 12727:2016-12 poziom 4  
− Znak jakości/bezpieczeństwa użytkowania GS  
− Wysoka odporność na działania atmosferyczne, wzmocnienia UV. 

22.3 Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, w tym: 
- z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych, 
- przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego, 
- przy użyciu elektronarzędzi. 
22.3.1.1 Sprzęt do montażu balustrad 
Do montażu balustrad należy stosować drobny sprzęt ręczny, ułatwiający montaż tych elementów. Montaż 
gotowych elementów, przygotowanych fabrycznie sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
22.3.1.2 Sprzęt do montażu ścianek giszetowych i mobilnych 
− Miara zwijana 
− Poziomnica dł. Min.1,0m; 
− Wkrętarka akumulatorowa z grotem Pz2 lub wkrętak krzyżakowy; 
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− Wkrętarka elektryczna z wiertłami do glazury Ø8mm i Ø 10 mm; 
− Wiertła do metalu Ø3,5mm i Ø 4,5 mm; Ø6mm i Ø 10,5 mm; 
− Klucz płaski 8 mm; 
− Miękki ołówek 
− Podpora regulowanej wysokości 140-180 nn 
22.4 Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utrata stateczności. 
22.4.1 Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
22.5 Wykonanie robót 
22.5.1 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa 
Montaż ślusarki należy przeprowadzić przez wyspecjalizowany przez producenta personel. Przed 
rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 
- warunki budowlane dla prawidłowego wykonania świadczenia  
- wytrzymałość murów okalających okna, aby materiały mocujące miały wystarczające oparcie, dlatego że 

niedopuszczalne jest mocowanie i zabudowywanie elementów okiennych przy pomocy chemicznych 
środków adhezyjnych 

- że żadne siły ze ścian nie są przenoszone na elementy wykończeniowe, takie jak okna, drzwi itp. 
Mocowanie i połączenie ze ścianą, a także połączenie elementów okiennych między sobą powinno być tak 
wykonane, aby przy zmianach długości elementów, zależnych od warunków termicznych funkcjonalność 
okna była zagwarantowana.  
Przy doborze elementów mocujących należy uwzględnić: 
- przenoszone siły  
- wytrzymałość współpracujących części budowli rodzaj muru itp.)  
- uchy występujące w szczelinie między ścianą a oknem.  
Zastosowane elementy mocujące powinny być: 
- zabezpieczone przed korozją 
- jednakowego kształtu, bez śladów zmian, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność okna.  
Przy mocowaniu okna w części progowej przy pomocy śrub z tulejami rozprężnymi, należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie uszczelnienie, aby woda nie przedostawała się do wnętrza. Zasadniczo do mocowania okien w 
murze stosuje się śruby z tulejami rozprężnymi lub kotwy ścienne. 
22.5.1.1 Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Przy wbudowaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości (np. 
ciężar skrzydła i obciążenia eksploatacyjne), jak również wymagania dotyczące szczególności i izolacyjności 
oraz wszelkie zalecenia producenta.  
W wysokości ościeża powinien być uwzględniony poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie. 
22.5.2 Ścianki giszetowe 
Dostarczane elementy kabin z płyt HPL jako systemowe, o wysokości 2,02 m (z profilem nad drzwiami, 
usztywniającym ścianę) z prześwitem nad podłogą 0,16 m. Ścianka czołowa z drzwiami szer.90 cm i wys.185 
cm, wyposażonymi w dwa komplety zawiasów, profil drzwiowy z uszczelką gumową w kolorze 
dostosowanym do kolorystyki ścianek lub ze stali nierdzewnej oraz zamek zapadkowy z sygnalizacją 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

447

„otwarte/zamknięte” z możliwością awaryjnego otwarcia oraz kompletem gałka-gałka, śr. 50 mm, z 
wgłębieniem na palec. Na ściankach międzydrzwiowych profile do mocowania ścian działowych i regulowane 
wsporniki. 
Poszczególne kabiny należy wyposażyć w uchwyt do papieru toaletowego, stal nierdzewna. 
22.5.3 Ścianki mobilne 
22.5.3.1 Opis sytemu automatycznego ryglowania: 
W celu ułatwienia szybkiego otwierania i zamykania elementów, uszczelnienia poziome (listwy 
uszczelniające) poszczególnych elementów i teleskopowy element muszą być automatycznie wysuwane oraz 
wsuwane pod kontrolą systemu producenta. Czas zamykania poszczególnych elementów (taśmy 
uszczelniające) nie może przekraczać kilku sekund na elemencie. Zasilanie winno być doprowadzone do 
elementu poprzez górne kontakty czołowe. Prąd do uruchomienia i sterowania powinien być doprowadzony 
poprzez zasilacz z wtyczką. Mechanizm uszczelniający jest kontrolowany przez centralny przełącznik. W celu 
zapewnienia skuteczności działania, nawet w przypadku awarii lub usterki mechanicznej, otwarcie i 
odblokowujące awaryjne jest przewidziane dla wszystkich elementów. 
Elementy muszą być uszczelnione górnie i dolnie. Są one dociskane w osi głównej ściany do prowadnicy 
górnej i posadzki. Kompensacja nierówności podłogi poprzez zastosowanie stałego docisku sprężyny w 
urządzeniu. W celu zapewnienia optymalnego pionowego uszczelnienia pomiędzy rozszerzonymi taśmami 
uszczelniającymi, muszą być one wykonane w postaci listew poliuretanowych. Profil taśm uszczelniających 
powinien być wykonany z  aluminium o wysokiej wytrzymałości, w stanie spełnić najwyższe wymagania w 
zakresie tłumienia i stabilność dźwięku. W celu kompensacji nierówności strukturalnych w podłodze i suficie, 
rozszerzenie listwy uszczelniającej górnej i dolnej, w każdym nie może być większy niż 30 mm. Stosowanie 
uszczelek gumowych przesuwno-kontaktowych jest zabronione. 
22.5.3.2 Połączenie elementów 
Dokładne spasowanie wklęsłych i wypukłych profili aluminiowych z dopasowującymi się uszczelkami 
pionowymi. Dodatkowe mechaniczne łączniki elementów są niedozwolone. 
22.5.3.3 Element zamykający 
Element końcowy zamykający  ścianę, w każdym przypadku musi być zaprojektowany jako kompensacyjny 
element teleskopowy. 
22.5.3.4 Elementy drzwiowe 
Elementy z pojedynczym skrzydłem drzwiowym lub z drzwiami dwuskrzydłowymi zastosowane jako przejście 
w samonośnej ramie. W celu stabilności skrzydła, części boczne drzwi muszą być wyposażony w trzpień 
ryglujący wysuwany wraz z uszczelką do tulei wykonanej w podłodze. Płyta drzwiowa może być zaopatrzony 
w ramę i nadaje się do automatycznego taśmę uszczelniającą. Elementy uszczelniające do sufitu (taśmy 
uszczelniające) i do podłogi (dół bocznych części drzwiowych) musi być elektrycznie obsługiwane poprzez 
system producenta. 
Dodatkowe opcje w celu zapewnienia stabilnego położenia / blokowania lub dla elektrycznego działania 
drzwi są niedopuszczalne. 
W przypadku drzwi podwójnych, jedno skrzydło musi być funkcjonować jako skrzydło czynne a drugie jako 
bierne z funkcją odblokowania awaryjnego. 
22.5.3.5 Element szklany 
Elementy z podwójnymi taflami szkła z pustką powietrzną w celu utrzymania odpowiedniej akustyki. Cały 
obszar szkła pomniejszony jedynie o konieczną ramę aluminiową. Przeszklone panele z bezpiecznego szkła 
hartowanego (ESG) muszą być zamontowane równo z płaszczyzną elementu. 
Systemy przeszkleń pojedynczymi szybami oraz wycięcia prostych okien w elementach pełnych jest również 
niedozwolone.  
System przeszklony lub drzwiowy musi gwarantować integralny i jednolity wygląd w połączeniu z innymi 
elementami pełnymi i elementami funkcjonalnymi oraz zapewniać skuteczne wydzielenie akustyczne 
przestrzeni. Element powinien być zaprojektowany i wykonany w systemie zamkniętym bez wystających 
krawędzi i profili. Stabilizacja elementów w ich pozycji zamkniętej powinna być zagwarantowana poprzez 
system urządzeń producenta - elektrycznie wysuwanymi siłownika działających taśm uszczelniających góry i 
dołu. 
22.5.3.6 Elementy zawieszenia, układ prowadnic 
Każdy element musi być zawieszony jedno- lub dwupunktowo na prowadnicy aluminiowej, zamocowanej do 
stropu lub oddzielnie zaprojektowanej konstrukcji stalowej. Ruch elementów mają zapewnić stalowe wózki 
wyposażone w multi-rolki z łożyskami kulkowymi. Wózki muszą być przymocowane do elementu za pomocą 
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łożysk kulkowych poziomych z wałkiem amortyzującym (tłumienie ruchu) na elemencie (podwyższona 
wytrzymałość). Zastosowanie innych podzespołów lub wózków typu „talerzowe płyty przesuwne” jest 
niedopuszczalne. 
Aby zapobiec problemom związanym z ugięciem konstrukcji i sufitem, elementy muszą być zaprojektowane 
do łatwej regulacji wysokości, bez potrzeby demontażu sufitu lub elementów. 
Aluminiowa szyna jezdna powinna być zamontowana z łatwą i cichą pracą elementów jezdnych. Montaż 
powinien odbyć się po konsultacji obciążeń ściany mobilnej z konstruktorem obiektu. 
W celu zapewnienia maksymalnej wydajności ściany mobilnej, muszą być spełnione następujące kryteria:  
- musi być możliwe, aby zrekompensować późniejsze, bardziej poważne ugięcia stropu poprzez łatwą 
regulację wysokości partycji; 
- zawiesia mocowane do konstrukcji nośnej instaluje się za pomocą systemowych regulowany zestawów  
stalowych.  
Sztywne, nieregulowane zestawy montażowe są niedozwolone. 
Stosowane materiały muszą być nierdzewne lub zabezpieczone przed korozją. 
W przypadku wymogu zachowania dźwiękoszczelności przegrody mobilnej konieczne jest zamontowanie 
podwójnej bariery akustycznej (Rw = min 48 dB) do wysokości sufitu podwieszanego, która montowana 
będzie w przestrzeni międzysufitowej do ścianki akustycznej wykonanej w technologii gipsowo-kartonowej o 
tej samej izolacyjności akustycznej co przegroda mobilna.  
Powyższe roboty należy skoordynować na etapie projektu wykonawczego, w zależności od wymagań 
Zamawiającego oraz wyników symulacji akustycznych. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac związanych z instalowaniem ścianki w ramach kontraktu. 
Wszelkie kanały wentylacyjne oraz otwory instalacyjne należy izolować akustycznie, nie dopuszczając do 
przenoszenia dźwięku (hałasu), a otoczenie ściany mobilnej musi być dostosowane zgodnie z wymaganą 
izolacyjności akustycznej ściany. Uszczelnienie przegrody toru i części w sąsiedztwie budynku (stropu i 
ściany). Spoiny sufitowe muszą być uszczelnione lanym wypełniaczem silikonowym.  
22.5.4 Drobne elementy ślusarskie 
22.5.4.1 Montaż siedzisk 
System mocowania konstrukcji podporowej do czoła stopnia za pomocą wspornika. Wspornik wykonany z 
blachy oraz rur stalowych, cynkowanych ogniowo dla podniesienia odporności na warunki atmosferyczne. 
Wspornik zamocowany do podłoża na kotwach dobranych indywidualnie do obiektu, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Belka aluminiowa zamocowana do wspornika za pomocą dwóch uchwytów wykonanych z 
aluminium połączonych śrubą wykonaną ze stali nierdzewnej. Elementy belek łączone w rzędy za pomocą 
poliadmiowych łączników z włóknem szklanym. Łączniki mocowane wewnątrz belek, zapewniając 
nieprzerywany montaż belek w rzędzie. System mocowania krzeseł na belce powinien zapewnić swobodną 
możliwość aranżacji krzeseł. 
Numeracja miejsc na oparciu, w dolnej części przy belce, za pomocą tabliczek wykonanych z blachy 
aluminiowej anodowanej o grubości 0,5mm, przymocowana za pomocą nitów, gwarantując odporność na 
warunki atmosferyczne oraz trwałość mocowania. Numeracja wykonana techniką laserową lub malowana 
techniką druku ekosolwentowego, w kolorze czarnym, na srebrnym tle. Czcionka: Arial, wielkość numerów 
14mm. Numeracja widoczna podczas przechodzenia przez aleje rzędu, zarówno przy zamkniętym jak i 
otwartym siedzisku.  
Numeracja rzędów w postaci zaślepek na końcach belek wsporczych, za pomocą tabliczek wykonanych 
tworzywa sztucznego z nasadką z laminatu grawerskiego. Zaślepki wklejone w otwór belki, gwarantujące 
odporność na warunki atmosferyczne, trwałość mocowania, dodatkowo zabezpieczając wnętrze belki 
wsporczej przed warunkami atmosferycznymi i przed ingerencją we wnętrze belki osób trzecich. Numeracja 
wykonana w kolorze czarnym, na srebrnym tle. Czcionka: Arial, wielkość numerów 23mm.  
Dwuczęściowy, oddzielony od krzeseł, podłokietnik montowany na belce, w kształcie cyfry „7”. Podłokietnik 
wraz z uchwytem wykonany z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, w kolorze czarnym. Elementy 
osadzone na belce, połączone ze sobą za pomocą śruby wykonanej ze stali nierdzewnej. Podłokietnik z 
możliwością aranżacji w 2 wersjach: otwartej (od użytkownika) oraz zamkniętej (do użytkownika), zaleznie 
od szerokości przejść komunikacyjnych na obiekcie. Podłokietnik może być montowany pojedynczo (wspólny 
podłokietnik) lub podwójnie (odrębne podłokietniki) zależne od przyjętych rozwiązań aranżacji obiektu. Wraz 
z systemem szybkiego montażu i demontażu krzeseł, rozwiązanie powinno dawać możliwość szybkiej zmiany 
aranżacji sektorów na obiekcie. 
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22.5.4.2 Montaż balustrad 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 
− wykonanie próbnego montażu balustrady w wytworni 
− sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
− zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
− wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
− wykonanie otworów kotwiących 
− montaż i kotwienie balustrady 
− naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
− usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 
Nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek prac spawalniczych na miejscu, moduły muszą być wykonane 
w wytwórni, zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane docelowo RAL. Gotowe elementy powinny być 
równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę gotowej powierzchni. 
Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytworni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności 
wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w 
wytworni.  
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i 
całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie 
uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez 
wykwalifikowanych pracowników. Elementy nośne balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być 
wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie 
eksploatacji obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków 
termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. Kotwienie podstawy w 
podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i 
paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do 
odkręcenia dla osób postronnych.  
22.5.4.3 Wyłazy dachowe 
W obiekcie należy przewidzieć wyłazy dachowe z izolacją termiczną, z klapą wyłazową, w skład której 
wchodzi rama z zawiasami i wypełnieniem skrzydła np. kopułką akrylową doświetlającą. W przypadku 
konieczności należy wykonać systemową drabinę z obręczą asekuracyjną oraz pochwytem ułatwiającym 
wyjście (na zewnątrz). 
Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz, służący do mocowania do powierzchni dachu. Górna część 
podstawy profilowana do systemu odprowadzania wody. Opierzenie zewnętrzne ocieplenia umożliwiające 
obrobienie podstawy. 
Akcesoria: Siłownik ułatwiający otwieranie i utrzymanie wyłazu w pozycji otwartej. 
22.5.4.4 Okucia 
Wszystkie elementy winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. należy uwzględnić wszystkie 
elementy niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach 
wymienione w PFU. 
Okuciom stawia się najwyższe wymagania: poszczególne detale należy przewidzieć ze stali szlachetnej, a 
wszystkie śruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone 
przed korozją (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium bądź inna metoda). 
Wszystkie drzwi należy przystosować do zamków bębenkowych. W drzwiach zewnętrznych umieszczone są 
np. systemy okuć i rozetki okrągłe lub prostokątne dla klamek i zamków bębenkowych ze stali szlachetnej, 
zabezpieczonych przed nawierceniem. Należy wykonać odboje podłogowe lub ścienne dla wszystkich drzwi. 
Drzwi i okna pożarowe należy wyposażyć w siłowniki zasilane prądem 24V Okno otwierane jest elektrycznymi 
siłownikami wrzecionowymi zasilanymi napięciem 24V DC w ilości 2 szt. na jedno okno. Siłowniki są odporne 
na podwyższoną temperaturę:450º w ciągu 30 min. Okna należy wyposażyć w kompletny system 
oddymiania (ze wszystkimi elementami sterującymi). Połączenie kabli z SSP wykonuje firma montująca okna 
przy udziale wykonawcy instalacji SAP. 
Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być dostarczone 
grupami jako ujednolicone i pochodzące od jednego producenta.  
Klamki okienne systemowe umieszczone w środku skrzydła, chyba że dokumentacja wskazuje inaczej. 
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Samozamykacze muszą być dobrane odpowiednio do wielkości skrzydeł, ciężaru drzwi, umieszczenia drzwi 
na drogach ewakuacyjnych oraz wymagań p.poż. (tam gdzie występują). Drzwi dwuskrzydłowe muszą być 
wyposażone w funkcję kolejności zamykania. Muszą posiadać regulację siły zamykania oraz blokadę. 
Toalety oraz inne pomieszczenia ze wskazaniem na możliwość użytkowania przez osoby niepełnosprawne, 
należy wyposażyć wraz z kompletnym umożliwiający obsługę drzwi przez osoby niepełnosprawne. 
22.5.4.5 Parapety 
Parapety zewnętrzne systemowe, aluminiowe (lub wykonane z blachy tytanowo-cynkowej) obustronnie 
powlekane w kolorze ślusarki zewnętrznej, grubości min. 1mm dla aluminium oraz 0,8mm dla blachy 
tytanowo-cynkowej.  
Parapety wewnętrzne konglomeratu oraz kamienne (w części pomieszczeń o wysokim standardzie) lub 
innego materiału zaakceptowanego przez Zamawiającego; szerokość dostosowanej do grubości ścian; kolor 
dostosowany w odcieniu do koloru ślusarki zewnętrznej i kolorów ścian wewnętrznych. 
22.5.5 Wyposażenie sanitariatów 
Wyposażenie sanitariatów (biały montaż) o podwyższonym standardzie w standardzie, w części pomieszczeń 
o wysokim standardzie, zgodnie z akceptacją Zamawiającego oraz wytycznymi szczegółowymi producenta. 
Kabiny sanitarne, toalety indywidualne i inne pomieszczenia sanitarne należy wyposażyć w urządzenia 
kompletne. Baterie umywalkowe sztorcowe lub montowane do ścian w standardzie odpowiadającym klasie 
obiektu, podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu do wbudowania przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Pomieszczenia należy wykonywać wyposażone w pełni w elementy wyposażenia typu: uchwyty do papieru 
toaletowego, szczotki, mydelniczki, pojemniki na papier na ręczniki itp. wykonane ze stali nierdzewnej. 
Mocowanie ściśle wg wskazań producentów. 
22.5.6 Powłoki malarskie 
a) Wszystkie elementy ślusarki dostarczane są na budowę w stanie wykończonym powłoką malarską w 
kolorze RAL, wykonane zgodnie z przepisami i wymogami producenta 
b) Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
c) Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
d) Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
22.5.6.1 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie u producenta. Stal po oczyszczeniu do II stopnia czystości 
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez:  
- ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze RAL.  
- gruntowanie i pomalowanie w docelowym kolorze w wytwórni, bezpośrednio wykonaniu elementów, 
stosując zestawy malarskie o wydłużonej trwałości powyżej 15 lat. Przed gruntowaniem konieczne jest 
przygotowanie powierzchni. Wymagany stopien czystosci Sa 2 1/2 (zgodne z PN-ISO 8501-1) można uzyskac 
przy pomocy piaskowania lub śrutowania. Powłokę nawierzchniową należy nakładać na montażu zgodnie z 
danymi producenta farby.  
Ewentualne uszkodzenia transportowe lub montażowe a także po spawaniu montażowym należy 
zabezpieczyć zestawem farb użytych do całej konstrukcji. 
Na budowę dostarczane są gotowe elementy, nie wykonuje się żadnych prac malarskich. 
22.6 Kontrola jakości 
22.6.1 Zasady kontroli jakości 
Zasady kontroli jakości powinny dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz dla robót szklarskich być zgodne z 
wymogami obowiązujących norm i przepisów (m.in. PN-EN 14351-1+A1:2010). 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem  szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
22.7 Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w cz „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
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− ilość sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
− mb/m2 ślusarki, fasady, szklenia 
− 1 kilogram dla elementów stalowych 
− szt. (sztuka ) dla elementów wyposażenia 
22.8 Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
22.9 Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  „Wymagania ogólne” ppkt9. 
22.9.1 Cena jednostki ślusarki i innych elementów obejmuje: 
− wytworzenie elementów 
− transport, dostawa, magazynowanie 
− montaż elementów z obsługą geodezyjną 
− zewnętrzne i wewnętrzne obróbki blacharskie oraz uszczelnienia 
− prace wykończeniowe tj. szklenie, montaż uszczelek i akcesoriów 
− czyszczenie końcowe elementów 
− usuwanie ewentualnych usterek i wad 

22.9.2 Cena jednostki obmiarowej dla elementów montowanych obejmuje: 
− Dostarczenie materiałów i sprzętu 
− Przygotowanie podłoży pod montaż elementów 
− Montaż elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami producentów 
− Podłączenia do mediów elementów wyposażenia 
− Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
22.10 Przepisy związane 
4351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i 

drzwi zewnętrzne 
PN-B-94423:1998  Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki  
  łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe 
PN-EN 1125:2009  Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane  
  prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach   
  ewakuacyjnych. Wymagania i metody badań 
PN-EN 12209:2016-04   Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i 

metody badań 
PN PN-EN 10088-1:2014-12 wersja angielska. Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję 
PN-EN ISO 1461:2011  Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
 zanurzeniową. Wymagania i metody badań 
PN-EN ISO 2409:2013-06  Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć 
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki  
PN-EN ISO 3269:2004 Części złączne. Kontrola odbiorcza 
PN-EN ISO 8502-2:2006 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
 produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 2: 
 Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach 
PN-EN ISO 8502-4:2017-03 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
 produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne 
 dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 
 nakładaniem farby 
PN-EN ISO 8503-1:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

 produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży  stalowych 
po obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Wyszczególnienie  i definicje 
wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po  obróbce 
strumieniowo-ściernej 

PN-EN ISO 8503-2:2012  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
 produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 
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obróbce strumieniowo-ściernej. Część 2: Metoda              stopniowania profilu 
powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo- ściernej. Sposób 
postępowania z użyciem wzorca 

PN-EN ISO 14713-1:2017-08 Powłoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją 
konstrukcji ze stopów żelaza. Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i 
odporności korozyjnej 

PN-EN ISO 14922  Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu 
cieplnemu konstrukcji 

PN-H-04684:1997  Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium 
i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi 
towarowo-osobowe 

PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Badania i 
próby. Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów 
dźwigowych 

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi 
osobowe i towarowe. Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i 
towarowych 

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 
 Badania i próby. Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi 
 przystankowych 
PN-EN 81-72:2015-06 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 
 Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 72: 
 Dźwigi dla straży pożarnej 
PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
 przerobionych plastycznie. Skład chemiczny 
PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 

przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
PN-EN 515:2017-05  Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.  Oznaczenia 

stanów 
PN-EN 13830:2015-06 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 
PN-EN ISO 2360:2017-10 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym 

elektryczność. Pomiar grubości powłok. Metoda amplitudowa prądów wirowych 
PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i 

klasyfikacja 
PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne 
PN-EN 14019:2016-07 Ściany osłonowe. Odporność na uderzenia. Wymagania eksploatacyjne 
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. 

Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 1279-1:2006 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania 

ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu 
PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocena zgodności 
PN-EN 13986+A1:2015-06 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Właściwości, ocena 

zgodności i oznakowanie 
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PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz 
zasady klasyfikacji 

PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej 

PN-EN ISO 7599:2010 Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. Część 1: Metody 
charakteryzowania dekoracyjnych i ochronnych anodowych powłok tlenkowych 
na aluminium 

PN-EN ISO 7599:2018-04 Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów. Specyfikacje ogólne anodowych 
powłok tlenkowych na aluminium 

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-

wapniowo-krzemianowe. Część 1: Definicje i opis 
PN-EN ISO 12543-2:2011 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 

2: Bezpieczne szkło warstwowe 
PN-EN 300:2007 Płyty o wiórach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i wymagania 

techniczne 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na 

ręczny atak 
PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje 

kształtu, kierunku, położenia i bicia 
PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 wersja angielska Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
PN-EN 15269-11:2018-06   wersja angielska Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej 

i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, 
łącznie z ich elementami okuć budowlanych – Część 11: Odporność ogniowa 
otwieranych kurtyn z materiał 

PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-1: Reguły 
ogólne 

PN-EN 1090-5:2017-05  wersja angielska Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 5: 
Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych 
elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i 
ścian 

PN-EN 1090-2+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

PN-EN 1090-3:2008  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych 

PN-EN 1999-1-5:2012  Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-5: Konstrukcje 
powłokowe 

PN-EN 1999-1-4:2012  Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-4: Konstrukcje z 
blach profilowanych na zimno 

PN-EN 1999-1-3:2011  Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-3: Konstrukcje 
narażone na zmęczenie 

PN-EN 1999-1-3:2011/A1:2012 Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-3: 
Konstrukcje narażone na zmęczenie 

PN-EN 1999-1-2:2007 Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-2: Projektowanie 
konstrukcji na wypadek pożaru 

PN-EN 14846:2010  Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki i zaczepy elektromechaniczne -- Wymagania 
i metody badań 
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PN-EN 1155:1999  Okucia budowlane -- Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i 
wahadłowych -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 12428:2013-06  wersja angielska Bramy -- Współczynnik przenikania ciepła -- Wymagania 
dotyczące obliczeń 

PN-EN ISO 12543-1:2011  wersja angielska Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 
warstwowe -- Część 1: Definicje i opis części składowych 

PN-EN ISO 12543-2:2011  Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 
2: Bezpieczne szkło warstwowe 

PN-EN ISO 12543-3:2011 Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 
3: Szkło warstwowe 

PN-EN ISO 12543-4:2011 wersja angielska Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 
warstwowe -- Część 4: Metody badań odporności 

PN-EN ISO 12543-5:201  Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 
5: Wymiary i wykończenie obrzeża 

PN-EN ISO 12543-6:2011  Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 
6: Wygląd 

PN-EN ISO 12543-6:2011/AC:2012 Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe 
-- Część 6: Wygląd 

PN-EN 12150-1:2015-11  wersja angielska Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło 
sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis 

PN-EN 12150-1:2015-11/Ap1Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło 
sodowowapniowo-krzemianowe Część 1: Definicje i opis 

PN-EN 12488:2016-08  Szkło w budownictwie -- Zalecenia dotyczące szklenia -- Zasady montażu oszkleń 
pionowych i pochyłych 

PN-EN 1036-2:2010  Szkło w budownictwie -- Lustra z powlekanego srebrem szkła float do 
zastosowań wewnętrznych -- Część 2: Ocena zgodności; norma wyrobu 

PN-EN 1036-1:2008  wersja angielska Szkło w budownictwie -- Lustra ze szkła float powlekanego 
srebrem do użytku wewnętrznego -- Część 1: Definicje, wymagania i metody 
badań 

PN-EN 1279-1:2006  Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 1: Wymagania 
ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu 

PN-EN 1279-2:2004  Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 2: Długotrwała 
metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci 

PN-EN 1279-2:2004/Ap1  Dotyczy ICS 81.040.20 PN-EN 1279-2:2004/Ap1 sierpień 2005 PN-EN 1279-
2:2004 Szkło w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne Część 2: Długotrwała 
metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci 

PN-EN 1096-4:200  Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 4: Ocena zgodności wyrobu 
z normą 

PN-EN 673:2011  wersja angielska Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania 
ciepła (wartość U) -- Metoda obliczeniowa 

PN-EN 674:2011  wersja angielska Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania 
ciepła "U" -- Metoda osłoniętej płyty grzejnej 

PN-EN 410:2011  Szkło w budownictwie -- Określanie świetlnych i słonecznych właściwości 
oszklenia 

PN-EN 15998:2011 w wersja angielska Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, 
odporność ogniowa -- Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji 

PN-EN 12758:2011  Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- 
Opisy wyrobu oraz określenie właściwości 

PN-EN 13748-1:2005  Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych 
PN-EN 13748-1:2005/AC  dotyczy PN-EN 13748-1:2005 Płytki lastrykowe Część 1: Płytki lastrykowe do 

zastosowań wewnętrznych 
PN-EN 16954:2018-06  wersja angielska Konglomeraty kamienne -- Płyty i produkty cięte na wymiar do 

podłóg i schodów (wewnętrzne i zewnętrzne) 
PN-EN 12216:2018-06  wersja angielska Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne -- 

Terminologia, słownik i definicje 
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PN-EN 15269-11:2018-06  wersja angielska Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności 
ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i 
otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 11: 
Odporność ogniowa otwieranych kurtyn z materiału 

PN-EN 81-58:2018-07  wersja angielska Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi 
przystankowych 

PN-EN 81-70:2018-07  wersja angielska Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-
osobowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów 
bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811) 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 2008.  

23 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE 
23.1 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
realizowanych wewnątrz i na zewnątrz, nienarażonych na agresję chemiczną i nie dotyczy wykonywania 
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego elementów wbudowanych w obiekt. 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu 
wg poniższego, w szczególności: 
- Przygotowania podłoży 
- Wykonanie powłok malarskich 
23.1.1 Określenia podstawowe 
23.1.1.1 Podłoże malarskie 
– surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, 
płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
23.1.1.2 Powłoka malarska 
– stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
23.1.1.3 Farba 
– płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
23.1.1.3.1 Farba dyspersyjna 
Farby dyspersyjne (czyli emulsyjne) to farby wykonane na bazie żywicy akrylowej, lateksowej lub winylowej, 
w których ta substancja błonotwórcza jest zdyspergowana w wodzie. Jest ona łączona z kolorowym 
pigmentem, oraz różnego rodzaju wypełniaczami mineralnymi i innymi substancjami pomocniczymi. W 
projekcie do wnętrz stosuje się farby akrylowe, na bazie polioctanu winylu, pozwalające osiągnąć finalne 
wykończenia, różniące się m.in. trwałością koloru, odpornością na zmywanie i szorowanie, stopniem połysku, 
elastycznością, itp. Na zewnątrz stosowane są farby silikonowe (z wyłączeniem powierzchni betonowych), 
hydrofobowe, pozwalające uzyskać powierzchnie antyadhezyjne i elektrostatycznie obojętne. 
23.1.1.3.2 Farba na spoiwach mineralnych 
– mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, krzemu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą 
lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
23.1.1.3.3 Farba na spoiwach mineralno-organicznych 
– mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju 
kostnego itp.),pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą 
23.1.1.4 Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi 
(np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
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23.2 Materiały. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
23.2.1 Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
− farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
− farby na spoiwach: 

o żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
o żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 
o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
− lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
− lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
− środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
23.2.2 Materiały pomocnicze 
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 własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
23.2.2.1 Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
23.2.3 Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
23.2.3.1 Akrylowa farba dyspersyjna 
Przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wnętrz, wytwarzana fabrycznie, do 
stosowania na tynki, podłoża betonowe, gipsowo - kartonowe, płyty wiórowe, gęstość max. 1,64 g/cm3. Na 
tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach c: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
- zawartość substancji lotnych max. 40% 
- odporność powłoki na tarcie na sucho wytrzymuje próbę 
- czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza 55±5% max. 2 h 
23.2.3.2 Farba lateksowa 
Farby lateksowe o doskonałej zmywalności przeznaczona do wnętrz szczególnie narażonych na działanie 
wilgoci i zabrudzeń. Charakteryzuje się wysoką trwałością koloru. Dzięki dużej odporności i szorowanie 
sprawdza się w pomieszczeniach narażonych w sposób szczególny na zabrudzenie. Nadaje się do pokrywania 
powierzchni betonowych, okładziny tynkowe i materiały podobnego typu po uprzednim zagruntowaniu. 
23.2.3.3 Farba akrylowa do betonu 
Malowanie znaków identyfikacji wizualnej na powierzchniach betonowych należy wykonać stosując farby 
drogowe np. farbę akrylową wodorozcieńczalną, stosowaną do oznakowania powierzchni betonowych 
przeznaczonych do wzmożonego ruchu pieszego (lub nawet kołowego) w wersji odblaskowej (z użyciem 
mikro kulek szklanych).  
23.2.4 Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
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- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania preparat wskazany przez producenta farby. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się gruntowanie farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

23.3 Sprzęt 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− pędzle i wałki, 
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 

farb, 
− agregaty malarskie ze sprężarkami, 
− drabiny i rusztowania. 
23.4 Transport 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. Farby w szczelnych opakowaniach należy transportować zgodnie z normami i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym, zabezpieczone w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań.  
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze w temp. od +5oC do +25oC, zgodnie z instrukcja Producenta. 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 
23.5 Wykonanie robót 
23.5.1 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osądzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne, zakończone roboty tynkowe. 
Powierzchnie betonowe i murowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. 
Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami 
(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby jej równość 
odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa cementowa i 
zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy 
zabezpieczone  antykorozyjnie. 
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, plam tłuszczu i rdzy (do czystej 
lśniącej powierzchni). 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione 
masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8oC. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1oC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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23.5.2 Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp.  
W przypadku nierównej powierzchni należy zastosować szpachlę wyrównującą powierzchnię i uzupełniającą 
ubytki dostosowaną do podłoża. Po nałożeniu szpachli powierzchnie należy zeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym. 
Podłoża mocno wchłaniające pokryć najpierw preparatem gruntującym. 
23.5.3 Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania należy stosować produkty do gruntowania wskazane 
przez producenta farb. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie farby emulsyjnej tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka rozcieńczonej wodą w stosunku 1:3-5. 
23.5.4 Wykonywanie powłok malarskich wewnętrznych 

a) Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 

b) Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
c) Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
d) Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

23.5.4.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
− niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na ponowną emulgację (połączenie niemieszalnych substancji, prowadzące do 
powstania trwałej emulsji) 

− 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. 

23.5.4.2 Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych 
Powłoki wykonane z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek 
oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 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. 

23.5.4.3 Malowanie 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej, 

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem, jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 

− wykonaniu białego montażu 
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów, 
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja Producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. 
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Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Przed użyciem farbę należy dokładnie 
wymieszać. Nie rozcieńczać (chyba, że producent dopuszcza rozcieńczanie) . 
Nie mieszać z innymi farbami i rozcieńczalnikami. Nie malować w temperaturach poniżej 10°C i powyżej 
25°C.Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie. Kolejna warstwę 
zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin.  Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane należy 
osłonić przed zabrudzeniem. 
23.6 Kontrola jakości 
23.6.1 Warunki przyjęcia i przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Wytyczne ogólne zawarte są w cz. ‘Wymagania ogólne” , których uzupełnienia w zakresie przyjęcia na 
budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich są następujące: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 
− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, świadczącymi o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Dotyczy to również  kart 
charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz prawidłowego opakowania wyrobów zakwalifikowanych 
do niebezpiecznych 

− termin przydatności do użycia powinien się kończyć po terminie zakończenia robót  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
23.6.2 Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
23.6.3 Roboty malarskie 

a) Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
b) Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 
c) Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
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prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

23.7 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanych wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
23.8 Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają warunkom odbioru robót. 
23.8.1 Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym  czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
23.8.2 Odbiór robót malarskich 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 

b) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

c) Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
d) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
e) Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką. 
23.9 Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w cz „Wymagania ogólne” ppkt 9. 
23.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

− Przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu 
− Dostarczenie i przygotowanie farb 
− Zabezpieczenie powierzchni sąsiednich (niemalowanych) 
− Malowanie płaszczyzn 
− Ustawienie i rozebranie rusztowań (drabin malarskich) 
− Oczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich 
− Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
23.10 Przepisy związane 
PN-EN 459-1:2015-06  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 459-3:2015-06  Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności  
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81903:2002  Farby poliwinylowe 
PN-C-81904:2001  Farby alkidowe styrenowane do gruntowania 
PN-C-81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-C-81910:2002  Farby chlorokauczukowe 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81917:2001  Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 
PN-C-81919:2002  Farby krzemianowo- cynkowe 
PN-C-81921:2004  Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
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PN-EN ISO 27830:2018-02 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Wytyczne oznaczania powłok 
metalowych i innych nieorganicznych 

PN-C-81932:1997 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-3:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania 
PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-5:2018-04 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie 

PN-EN ISO 527-1:2012  Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN ISO 527-3:1998  Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu - Warunki badań folii i płyt 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

PN-EN ISO 306:2014-02  Tworzywa sztuczne - Tworzywa termoplastyczne -- Oznaczanie temperatury 
mięknienia metodą Vicata (VST) 

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81914:200   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

24 45260000-7  ROBOTY  POKRYWCZE I BLACHARSKIE 
24.1 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z 
obróbkami blacharskimi. Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn. 
wykonanie: 

− pokrycia zadaszenia trybun stadionu 
− pokrycia dachu budynku głównego 
− pokrycia dachu obiektów obsługi stadionu 
− wykonanie obróbek blacharskich, daszków, rynien i rury spustowe. 

Zmiany rozwiązań technicznych w zakresie pokryć dachowych, o ile są zgodne z obowiązującymi przepisami, 
w stosunku do przyjętych w PFU, wymagają akceptacji Zamawiającego. 
24.2 Materiały 
24.2.1 Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych i obróbek blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich, certyfikatach lub aprobatach technicznych dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie i odpowiadać warunkom opisanym w cz. 
Wymagania ogólne. 
24.2.1.1 Materiały papowe 
Wg części Roboty Izolacyjne 
24.2.1.2 Blacha aluminiowa powlekana płaska 
Blachy aluminiowe płaskie o grub. min. 0,8 mm powlekane w arkuszach. 
Materiały porywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
− są właściwie opakowane i oznakowane, 
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
− maja deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 
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Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Gotowe elementy prefabrykowane z blachy aluminiowej powlekanej, obróbki blacharskie systemowe, 
znajdujące się w obrębie elementu wbudowanego aluminiowego, winny być w tym samym kolorze. 
24.2.1.3 Blacha tytanowo-cynkowa 
Blacha tytanowo-cynkowa o grub. min. 0,8 – 1,0 mm, matowa, w arkuszach lub taśmach, w zależności o 
przeznaczenia, do zastosowania jako obróbki blacharskie oraz obudowy zewnętrzne murków, spełniająca 
wymogi obowiązujących norm.  
Materiały porywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
− są właściwie opakowane i oznakowane, 
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
− maja deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
24.2.1.4 Membrana PTFE 
Przekrycie zadaszenia stadionu tkaniną techniczną PTFE (włókna szklane pokryte teflonem) o nie gorszej niż 
następująca charakterystyce: 

- Materiał nośny stanowią włókna szklane EC3/4 oSplot: Płócienny lub splot panama (panama 
weave)  

- Powłoka: z obu stron powleczone PTFE. 
- Siła zrywająca(DIN 53354 przy użyciu próbek 100mm) 
- Osnowa > 140 kN/m  
- Wypełnienie > 120 kN/m 
- Wytrzymałość na rozdzieranie (DIN 53363) Osnowa > 0.5 kN, Wypełnienie > 0.5 kN 
- Siła przylegania (DIN 53357) > 1.6 kN/m 
- Przezroczystość: 12-14% at 550 nm 
- Ciężar 1.15 kg/m² +/- 10% 
- Ocena pożarowa (wg DIN 4102 Cz. 1 lub podobne) klasa B1 niepalny i niepodtrzymujący ognia 
- Kolor: biały (określony po ok. 6 tygodniach ekspozycji słonecznej) 

Zastosowanie membrany PTFE jako pokrycia zadaszenia stadionu wymaga zaprojektowania konstrukcji 
cięgnowo – linowej. Szczegóły w części Roboty Konstrukcyjne. 
Projekt dopuszcza rozwiązania użycia alternatywnego materiału do przekrycia zadaszenia, pod warunkiem 
spełnienia ww warunków oraz przedstawienia, do akceptacji i uzgodnienia z Zamawiającym 
24.2.1.4.1 Odprowadzenie wód opadowych 
Technologia wykonania pokrycia membraną PTFE jest nierozerwalnie połączonym systemem odwodnienia z 
konstrukcją zadaszenia, stąd należy stosować się ściśle do wytycznych producenta  
Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na obowiązek spoczywający na wykonawcy membrany w zakresie: 
- wymiarowania detali oraz wykonania rysunków warsztatowych wszelkich elementów membrany 
- opracowania wszystkich detali odwodnienia z detalami łączenia w wymiarze 3D 
- wykonania w skali 1:1 szczegółów odwodnienia zadaszenia, w tym rynienki - membrany (w dolnej jej 

krawędzi wraz z końcowym łącznikiem, rynienką i detalem membrany   
- określenia sposobu montaż odwodnienia i metalowych zacisków 
24.2.1.5 Blacha trapezowa 
Samonośna blacha trapezowa powlekana, niskoprofilowa, o fałdzie nie większej niż 10 cm (np. T92, do 
potwierdzenia w projekcie), stosowana do pokryć dachowych o pochyleniu nie mniejszym niż 7o. Do 
zastosowania jako element wykończeniowy, odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1090-1  
Szczegółowy dobór parametrów wg projektu konstrukcyjnego. 
24.2.1.6 Poliwęglan 
W zależności o przyjętych rozwiązań projektowych należy zastosować bezbarwne płyty niezapalne, 
niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia, słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO) i klasie reakcji na 
ogień: B-s2, d0 (PN-EN 13501-1), 
- Płyty z poliwęglanu litego, o przepuszczalności promieni słonecznych – powyżej 85% 
- Płyty z poliwęglanu czterokomorowego, o przepuszczalności światła powyżej 60% 
Płyty musza być gładkie, o jednolitym zabarwieniu, bez uszkodzeń mechanicznych. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

463

24.2.1.7 Taśma rozprężna 
Taśma rozprężna, jednostronnie klejąca, z pianki poliuretanowej impregnowanej zawiesiną akrylu. 
Przeznaczenie do uszczelniania i zabezpieczania przed wnikaniem wilgoci w dachach z blachy tytanowo-
cynkowej układanej na rąbek stojący.  
24.2.1.8 Mata separacyjna z oplotem 
Materiał wstępnego krycia pod pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej lub aluminiowej, stanowi jednocześnie 
warstwę drenażową i wentylacyjną. Warstwa ta ma zastosowanie separacyjne (oplot polipropylenowy), 
zapewniając cyrkulację powietrza oraz możliwość odprowadzania wody i wilgoci spod pokrycia blaszanego 
(eliminacja białej korozji). 
24.2.1.9 Płyta dachowa warstwowa 
Płyta warstwowa ze sztywnym rdzeniem z pianki PIR (IPN-L), wykonana z nieszkodliwych dla zdrowia 
substancji . Grubość rdzenia 160 mm  Współczynnik przenikania ciepła U = +/- 0,143 W/m2*K.  Blacha 
zewnętrzna/wewnętrzna o grubości 0,50 mm/ 0,40 mm, mikrotrapezowana. Blacha powlekana ogniowo 
cynkiem oraz powłoką poliestrową o std grubości 25/20μm. Mocowanie niewidoczne 
24.3 Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
24.4 Transport 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepa. 
Blachę i elementy prefabrykowane z blachy można być przewożona dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
24.5 Wykonanie robót 
24.5.1 Wymagania ogólne 
Izolacje termiczne i wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroizolacyjne, jak również pokrywcze 
dachów papowych) powinny być wykonywane na podstawie wskazań projektu wykonawczego, producenta 
oraz zapisami części ROBOTY IZOLACYJNE 
Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w PFU wymagają akceptacji Zamawiającego. 
Zewnętrzna elementy elewacyjne z blach stalowych lub aluminiowych (np. blachy perforowane, cięto 
ciągnione, żaluzje aluminiowe lub inne) – o ile będą miału zastosowanie – wymagają uprzedniego 
opracowania projektu warsztatowego. Należy stosować materiał zgodny z przeznaczeniem, zachowujący 
odpowiednią sztywność oraz systemową konstrukcję wsporczą (zalecane rozwiązanie systemowe jednego 
producenta). Zarówno konstrukcja wsporcza, jak i elementy łączące winny być wykonane z materiałów 
odpornych na korozję (zalecane aluminium lub stal nierdzewna). 
Przed przystąpieniem do prac dekarskich należy przygotować otwory pod elementy przechodzące przez 
strop. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz podczas 
opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Prace dekarskie należy prowadzić w temperaturze powyżej 
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+5 °C (przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Temperatury stosowania pap można obniżyć pod 
warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20ºC ) i wynoszone na 
dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Roboty dekarskie rozpocząć od osadzenia dybli, rynien, haków i innego oprzyrządowania, a także wykonania 
obróbek detali dachowych.  
24.5.2 Wykonanie pokrycia papowego 
Wg części Roboty Izolacyjne pkt.  
24.5.3 Wykonanie pokrycia z membrany PTFE 
24.5.3.1 Przekrycie dachowe – membrana 
Konstrukcja zadaszenia pokryta jest membraną napiętą w dwóch kierunkach. Membrana z włókien szklanych 
pokryta PTFE jest samozmywalna, nie palna. Membrana jest wstępnie napięta w kierunku osnowy oraz w 
kierunku wątka (pojęcia charakterystyczne dla konstrukcji membranowych), a stosunek napięcia w obydwu 
kierunkach wynosi 1:1, tworząc tym samym sztywną, dwu krzywiznową powierzchnię przekrycia, zdolną do 
przenoszenia obciążenia wiatrem i śniegiem. Dodatkowo, membrana jest usztywniona linami obwodowymi 
równomiernie rozmieszczonymi w membranie i mocowanymi do dźwigarów. 
Do zakresu prac wykonawcy należy wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji przekrycia 
membranowego, dostosowanego do technologii wybranego producenta membrany wraz z dostawą i 
montażem zadaszenia i przekrycia, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy, do których należą przede 
wszystkim: 
- konstrukcja stalowa dachu wraz z pomostami i wszelkie elementy niezbędne do wykonania i montażu 
konstrukcji, w tym również elementy tymczasowe (np. podpory tymczasowe) oraz ewentualne elementy do 
montażu próbnego, o ile będzie zachodzić taka konieczność, 
- konstrukcja membrany, jej napięcie, scalenie i mocowanie do konstrukcji stalowej, razem z wszelkimi 
elementami złącznymi, wykrój i detale membrany dostosowane do zaprojektowanych połączeń w konstrukcji 
stalowej wraz z systemem odwodnienia pokrycia i związane z nim elementy stalowe.  
Ze względu na specyfikę przekrycia, których ostateczne opracowanie związane jest z wyborem konkretnego 
dostawcy i dostosowaniem projektu do posiadanej przez niego technologii, wykonawca przekrycia 
zobowiązany jest do bezwzględnej koordynacji prac z pozostałymi wykonawcami oraz: 
- dostarczać wszelkich niezbędnych informacji i opracowań niezbędnych prawidłowego prowadzenia robót i 
współpracy z pozostałymi wykonawcami, 
- uzgadniać i uwzględniać informacje projektowe otrzymywane od innych wykonawców, 
- opracowywać i uzgadniać metody wykonywania, transportu i pakowania paneli membrany (rolowanie 
tkaniny, plan składania) 
- opracowywać harmonogram prac i montażu zadaszenia jako całości, z uwzględnieniem etapowania 
inwestycji, z Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą oraz z innymi branżami. 
- przedstawienia wymaganych zezwoleń i aprobat, niezbędnych do wbudowania i montażu, przed 
przystąpieniem do robót. Wymóg ten dotyczy: spoin o grubości powyżej 40mm, specjalnych spoin o trudnym 
dostępie lub geometrii wymagają kontroli procesu spawalniczego, a w zakresie membrany i jej połączenia: 
procedury badawcze – jak opisano dalej w niniejszej specyfikacji oraz niezależny nadzór nad: materiałem, 
wytwórstwem, pakowaniem, dostawą i montażem. 
- uwzględniać wyniki powykonawczych pomiarów geodezyjnych konstrukcji żelbetowej i do nich dostosować 
rysunki warsztatowe. W zakresie odpowiedzialności wykonawcy jest zapewnienie ostatecznego kształtu 
membrany i uwzględnienie odpowiedniej kompensacji i właściwego ukształtowania detali, stosując się do 
wytycznych, geometrii i połączeń zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji technicznej dostarczonej 
przez inwestora, przedstawiając jednocześnie rozwiązania na rysunkach warsztatowych do akceptacji 
Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. Powyższy warunek dotyczy również: 
- rysunków warsztatowych wszystkich elementów linowych (stężenia, elementy stabilizujące, wieszaki, łuki 
napinające, inne), łącznie z podaniem długości cięcia, punkty znacznikowe, połączenia lin i zacisków czy 
ustawianie zakończeń lin, 
- wymiarowania detali oraz rysunki warsztatowe wszelkich elementów membrany (mocowanie krawędzi, 
odwodnienia, wycięcia i ich wzmocnienia), również szablonu wycięcia membrany. 
- badanie dwukierunkowego rozciągania wszystkich stosowanych materiałów membranowych, celem 
ustalenia sztywności membrany oraz wielkości kompensacji w projekcie warsztatowym. Warunki wykonania 
testów oraz procedura powinna być zatwierdzona przez inwestora, 
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- propozycje konserwacji i utrzymania (okresy, ważniejsze elementy, wyszczególnienie detergentów 
czyszczących itp.) 
Przed rozpoczęciem produkcji membrany należy przedłożyć do zatwierdzenia projekt ostateczny oraz 
kompletny zestaw rysunków warsztatowych. Wykonawca jest zobowiązany także, wyrazić zgodę na 
jakiekolwiek zmiany w rysunkach warsztatowych bez dodatkowego wynagrodzenia.  
Rysunki do zatwierdzenia powinny pokazywać elementy w ich geometrycznym układzie z elementami 
łączącymi, detale połączeń i rozwiązań szczegółowych elementów znaczących. Wskazane jest również  
przedstawienie geometrii w formie modeli przestrzennych. 
Wszelkie koszty związane z dodatkowymi aprobatami, dopuszczeniami i niezbędnymi zezwoleniami, a w 
przypadku wystąpienia zmian ciężarów lub sztywności elementów (spowodowane zmianami wprowadzonymi 
przez wykonawcę), konieczne jest wykonanie ponownej analizy statycznej konstrukcji stalowej i żelbetowej, 
w tym fundamentów na którą środki finansowe, a jeśli to konieczne także na ewentualne dodatkowe 
zbrojenie i przebudowę, leżą po stronie Wykonawcy. 
24.5.3.1.1 Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem wznoszenia wykonawca musi wykonać pomiary osiadań oraz deformacji konstrukcji, 
które są niezbędne do zapewnienia precyzyjnego zamontowania tak konstrukcji stalowej, jak przede 
wszystkim konstrukcji pokrycia. Przed rozpoczęciem montażu wykonawca musi przedstawić program 
pomiarów kontrolnych, zgodny z PZJ, który potwierdzi prawidłowe wykonanie.  Wykonawca zobowiązany jest 
opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora szczegółowy zakres prac pomiarowych, uwzględniający 
metody i procedury prac pomiarowych towarzyszących wznoszeniu, kontroli kolejnych etapów montażu 
konstrukcji, ruchów, deformacji oraz kontroli konstrukcji jako podstawy kolejnych etapów wznoszenia 
obiektu. Program ten należy opracować wg wytycznych producenta membrany podczas wykonywania 
rysunków warsztatowych, uwzględniając przede wszystkim fazy przed, w trakcie i po wzniesieniu konstrukcji 
stalowej oraz pomiary przed i po wprowadzeniu zmian w obciążeniach. W ramach pomiarów konstrukcji 
przekrycia należy kontrolować położenie węzłów systemowych wszystkich dźwigarów. W przypadku 
wątpliwości co do właściwego wykonania, wymaga się dodatkowych pomiarów.  
Powyższe pomiary należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem geodezyjnym (uprawnionego i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego geodetę).  
24.5.3.1.2 Właściwości mechaniczne membrany 
Przed rozpoczęciem produkcji wykonawca musi zaprezentować, za pomocą badań wykonanych na 
elementach próbnych, że zakłady (szwy) przez niego wykonane spełniają wymienione poniżej wymagania. 
Należy zapewnić następujące badania: 
24.5.3.1.2.1 Materiał PTFE/ włókno szklane: 
Badana grupa 1: T = 23°C 
W sumie 5 badań rozciągania pasa, każdy na próbkach o szerokości 100 mm. Na podstawie obciążeń 
zrywających z tych badań należy uzyskać wartość średnią n23 oraz odchylenie standardowe s23. Wartość 
Z23 = n23 -2.0 x s23 musi byc większa od dozwolonej Z23,w = 115 kN/m oraz Z23,f = 110 kN/m. Badania 
należy przeprowadzić w kierunku osnowy i wypełnienia. 
Dodatkowo, współczynnik wariacji v =n²³/s²³ dla losowych próbek musi być mniejszy niż 0.12. 
24.5.3.1.2.2 Szczegóły i kontrola jakości zakładek (szwów) 
Szwy membrany – PTFE/Szkło: 
Przed rozpoczęciem produkcji producent musi wykazać, za pomocą badań przeprowadzonych na elementach 
próbnych, że ta szczegółowa struktura spełnia niżej określone wymagania. Próbki mają mieć 100 mm 
szerokości. Ich geometria ma odpowiadać geometrii zakładów membrany. Należy przeprowadzić następujące 
badania: 
Badana grupa 2: T = 23°C 
W sumie 5 badań na rozciąganie, każdy na próbkach o szerokości 100 mm. 
Na podstawie obciążeń zrywających z tych badań należy uzyskać wartość średnią n23 oraz odchylenie 
standardowe s23. Wartość Z23 = n23 -2.0 x s23 musi być większa od dozwolonej Z23,w = 115 kN/m oraz 
Z23,f = 110 kN/m. 
Badania należy przeprowadzić w kierunku osnowy i wypełnienia. Wszystkie próbki muszą ulec zerwaniu bez 
uszkodzenia zakładów. 
Dodatkowo, współczynnik wariacji  v =n²³/s²³ dla losowych próbek musi być mniejszy niż 0.12. 
Krawędzie zaciskowe membrany – PTFE/szkło: 
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Przed rozpoczęciem produkcji wykonawca musi zaprezentować, za pomocą badań wykonanych na 
elementach próbnych, że ta konkretna struktura spełnia wymienione poniżej wymagania. Próbki mają mieć 
100 mm szerokości. 
Ich geometria ma odpowiadać geometrii krawędzi zaciskowych membrany, które zostanie wykonane. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
Badana grupa 3: T = 23°C 
W sumie 5 badań na rozciąganie, każdy na próbkach o szerokości 100 mm. 
Na podstawie obciążeń zrywających z tych badań należy uzyskać wartość średnią n23 oraz odchylenie 
standardowe s23. Wartość Z23 = n23 -2.0 x s23 musi być większa od dozwolonej Z23,w = 115 kN/m oraz 
Z23,f = 110 kN/m. 
Badania należy przeprowadzić w kierunku osnowy i wypełnienia. 
Wszystkie próbki muszą ulec zerwaniu bez uszkodzenia szwów. Dodatkowo, współczynnik wariacji v 
=n²³/s²³ dla losowych próbek musi być mniejszy niż 0.12. 
24.5.3.1.3 Druty na Liny 
Na liny stężające, stabilizujące, obwodowe oraz wieszaki należy stosować cięgna o budowie spiralnej 
otwartej (OSS).  
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonać ostateczny projekt wszystkich lin (w tym ustalenie ostatecznej 
długości) dostarczony do akceptacji wraz z projektem membrany. 
Integralność ostatecznie wybranego systemu powinna być potwierdzona przez badania. 
Druty powinny być wykonane z wysokowartościowej stali o pełnym rdzeniu zgodnie z PN-EN ISO 16210-
2:2011. Skład chemiczny wsadu do wytapiania oraz analiz produktu muszą być zgodne z wartościami 
określonymi w PN-EN ISO 16210-2:2011. 
Druty okrągłe mają być wykonane w granicach określonych tolerancji średnic. Średnica druta nie powinna 
nie może być mniejsza niż d=0.71mm. Ukształtowane druty o przekroju poprzecznym w kształcie litery Z. 
Przekrój poprzeczny ukształtowanych drutów może mieć odchyłki od nominalnego przekroju poprzecznego o 
-2% do +5%. Przekroje trapezowe nie są dozwolone. 
Nominalna wytrzymałość na rozciąganie drutów jest związana z przekrojem poprzecznym stali. Powierzchnia 
drutu musi być pozbawiona szkodliwych wad takich jak sadza, pęknięcia, nacięć itp.) jeżeli wpływają one 
ujemnie w sposób bardziej niż nieznaczny na użyteczność drutu. 
Druty warstwy wewnętrznej stosowane na liny o budowie zamkniętej powinny być cynkowane ogniowo (z 
wewnętrznym wypełnieniem), natomiast pręty warstwy zewnętrznej (pręt o przekroju Z) mają być pokryte 
powłoką Galfan  (powlekane stopem cynku 95% i aluminium 5%, zgodnie z PN-EN 10326:2005). Grubość 
powłoki galfanowej powinna wynosić przynajmniej 300 g/mm². 
24.5.3.1.4 Liny. Właściwości konstrukcyjne i mechaniczne 
Cięgna spiralne o średnicy zdefiniowanej w trakcie obliczeń. Struktura liny składa się ze splotu pojedynczych 
drutów. Wszystkie pojedyncze druty maja być powleczone powłoką galfanową o minimalnej grubości 300 
g/mm². 
Cięgna spiralne są zakotwione w ukształtowanych w prasie zakotwieniach. Bezpieczeństwo zakotwienia na 
zerwanie musi wynosić co najmniej 90% wytrzymałości na zerwanie liny. Nie powinien się pojawić żaden 
poślizg. Liny mają być wykonane z okrągłych drutów. Przekrój poprzeczny oraz struktura mają być określone 
przez wykonawcę. 
Zamawiający powinien być powiadomiony o strukturze lin w odpowiednim czasie i ta struktura musi być z 
nim uzgodniona. Moduł sprężystości lin musi wynosić E=160.000+5000N/mm². 
Długość skrętu lin musi być dopasowana do modułu sprężystości oraz do kąta, o jaki planuje się skręcić liny. 
Pojedyncze druty o odpowiedniej długości mają być splecione naprzemiennie lewostronnie i prawostronnie. 
Długość skrętu lin musi być dopasowana do modułu sprężystości oraz do kąta, o jaki planuje się skręcić liny. 
Pojedyncze druty o odpowiedniej długości mają być splecione naprzemiennie lewostronnie i prawostronnie. 
Należy zachować oraz przedstawić klientowi rejestry fabryczne seryjnych oznakowań dla wyprodukowanych 
partii lin oraz dla pojedynczych długości lin, do których zostały przycięte. 
24.5.3.1.5 Konstrukcja lin 
Cięgna spiralne są zakotwione w ukształtowanych w prasie zakotwieniach. Bezpieczeństwo zakotwienia na 
zerwanie musi wynosić co najmniej 90% wytrzymałości na zerwanie liny. Nie powinien wystąpić poślizg. Dla 
wszystkich zakotwień należy stosować stal klasy S355 lub zgodną ze specyfikacją producenta lin. 
24.5.3.1.6 Montaż membrany PTFE 
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Wszystkie procedury wznoszenia powinny być zgodne z opracowaną przez Wykonawcę i przedłożoną  do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacją ostateczną, zawierającą obliczenia statyczne, rysunki 
warsztatowe oraz instrukcje technologiczne. 
Montaż zadaszenia należy dostosować do specyfiki inwestycji, uwzględniając oddzielny montaż konstrukcji 
stalowej zadaszenia od montażu i napięcia konstrukcji membrany. Sposób, kolejność montażu, poziom 
wstępnego napięcia itd. należy przyjąć tak, aby w żadnym elemencie nie nastąpiło przekroczenie stanu 
granicznego nośności na żadnym etapie budowy. 
Wszystkie pośrednie etapy wznoszenia i tymczasowe rozwiązania, wynikające np. z podnoszenia czy 
napinania membrany, muszą być zaprojektowane, przeliczone, zatwierdzone przed przystąpieniem do 
montażu oraz  wykonane w ramach zadania podstawowego przez Wykonawcę. 
Membranę należy mocować w kolejności ustalonej w planie montażu, pozwalającej uniknąć dużego 
nierównomiernego obciążenia konstrukcji zadaszenia.  
Całkowita odpowiedzialność za wybrane ostatecznie procedury wznoszenia i obliczenia spoczywa na 
Wykonawcy. 
24.5.4 Wykonanie pokrycia dachowego z blachy  
Roboty izolacyjne należy wykonywać ściśle wg zaleceń systemowych, przy użyciu produktów i elementów 
systemowych (łączników, kotew). Należy stosować systemowe, kompletne rozwiązania, co do doboru 
poszczególnych materiałów jak również, co do stosowanych akcesoriów i detali połączeń. Stosowanie 
elementów zamiennych do wskazanych w systemie jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu od Producenta 
systemu pisemnego potwierdzenia kompatybilności. 
Przygotowanie podłoża winno odbywać się zgodnie z zaleceniami Producenta co do wilgotności, czystości 
podłoża oraz temperatur stosowania.  
Blacha trapezowa pokrycia nośnego winna być ułożona zgodnie z rysunkiem warsztatowym rozkroju blach 
oraz wytycznymi producenta. 
W przypadku blach pokryciowych (tytan – cynk lub aluminium) zaleca się stosować pokrycie nośne w postaci 
blachy trapezowej. Przed ułożeniem paroizolacji podłoże należy przygotować zgodnie z wytycznymi 
producenta papy paroizolacyjnej samoprzylepnej (dla elementów stalowych). 
Należy uwzględnić izolację i uszczelnienie wszystkich przejść instalacyjnych do budynku. 
Układanie izolacji termicznej powinno odbywać się z przesunięciem warstwy wierzchniej względem spodniej 
o połowę i jednocześnie („na bieżąco”), z rygorem montażu kołkami systemowymi (śruby samowiercące) do 
górnej fałdy blachy trapezowej. Należy stale kontrolować montaż systemu, sprawdzając jednocześnie 
prawidłową realizację montażu poprzez widoczny przekrój warstw i równolegle od wewnętrznej strony 
blachy. 
Mata separacyjna powinna być montowana do izolacji termicznej w jednym cyklu roboczym z blachą 
tytanowo-cynkową, ściśle wg wytycznych producenta, w tym również zakłady, które zalecane są w odległości 
min.10cm od krawędzi (układane prostopadle do krawędzi). 
W przypadku gięcia, arkusze blachy należy profilować na profesjonalnym sprzęcie.  
Należy zagwarantować jednoczesny montaż izolacji termicznej z matą separacyjną i arkuszami blachy z 
równoległą kontrolą. 
Należy stosować systemowe listwy i łączniki montażowe, listwy dylatacyjne i inne akcesoria systemowe.  
Izolację przeciwwodną wywijać na ściany/attyki elementów i przebić na wysokość min. 30cm i kończyć 
systemową listwą dociskową. W przypadku izolacji przy ściankach attykowych izolację dachu należy połączyć 
z izolacją attyki – detal połączenia należy wykonać wg Producenta systemu. 
Izolację przeciwwodną łączyć z izolacją wpustów dachowych. Wykonawca winien upewnić się, co do 
zgodności zasadniczej izolacji przeciwwodnej i kołnierza wpustu. 
Należy zapewnić ciągłość izolacji przeciwwodnej na podłożach znajdujących się w sąsiedztwie, niezależnie od 
planowanego wykończenia.  
W przypadku dylatacji konstrukcyjnych – stosować systemowy sznur dylatacyjny uniemożliwiający 
uszkodzenie się izolacji przeciwwodnej lub inne systemowe rozwiązanie. 
Izolacja termiczna w płytach, układana w 2 warstwach z przesunięciem połączeń pomiędzy poszczególnymi 
płytami, w celu eliminacji mostków termicznych.  
Do układania przystąpić po sprawdzeniu stanu paroizolacji i ewentualnym naprawieniu jej uszkodzeń Płyty 
kleić do paroizolacji klejem bitumicznym, kompatybilnym z zastosowaną paroizolacją i izolacją termiczną. 
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24.5.5 Roboty blacharskie 
Należy wykonać obróbki blacharskie w jednym systemie zgodnym z pokryciem dachowym i zgodnie z 
wytycznymi producenta. Obróbki blacharskiej, kominki dachowe oraz wyposażenie dachu wykonać z blachy 
tytanowo – cynkowej. 
Obróbki blacharskie systemowe, znajdujące się w obrębie aluminiowego elementu wbudowanego, winny być 
w tym samym materiale i kolorze. 
24.5.5.1 Wykonanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem: 
− wpuszczenia w elementy pokrycia w taki sposób, aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody, 
− montowanie ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%), 
− montowanie w taki sposób, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy był oddalony od docelowej 

powierzchni elewacji nie mniej niż 5 cm, 
− uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciągliwości min. 25 %, 
− uwzględnienie w szerokości obróbek grubości docieplenia w danym miejscu elewacji; w przypadku 

elewacji frontowej również kąta nachylenia płyt elewacyjnych. 
Mocowanie obróbek do powierzchni betonowych wykonywać za pomocą haków. Połączenie obróbek z 
ofasowanym elementem należy uszczelniać kitem trwale plastycznym. Przed uszczelnieniem miejsce styku 
należy odtłuścić właściwym rozpuszczalnikiem. Obróbki naczółków i gzymsów wykonywać z arkuszy blachy 
długości elementu prostoliniowego i łączyć ze sobą na rąbek leżący. Obróbki naczółków i gzymsów 
montować z właściwym spadkiem ze zewnątrz budynku. 
Arkusze blachy powinny być łączone na podwójny rąbek stojący (prostopadle do spadku) i leżący 
(równolegle do spadku). Połączenie z attykami, ścianami, kominami i innymi wystającymi elementami z 
dachu powinno być wykonane w taki sposób, aby uniemożliwić wpływ odkształceń blachy na elewację, 
poprzez, zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Wysokość wydr i fartuchów ma wynosić ok. 15 –18 cm. 
Arkusze należy mocować do ścian haczykami lub kotwami co około 40 cm. 
Miejsca przechodzenia przez obróbki blacharskie przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
powinny być uszczelnione zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji, w sposób wykluczający przeciekanie 
wody miedzy obróbkami a tymi przewodami, elementami i izolacją. 
Podczas robót pokrywczych, w szczególności podczas wykonywania obróbek blacharskich, należy chronić 
układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania woda. 
Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwa ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Niedopuszczalne jest układanie blachy cynkowo-tytanowej na podłożu betonowym. Każdorazowo należy 
stosować warstwę przekładkową w postaci maty strukturalnej bezpośrednio pod blachą. Do mocowania 
haftek można stosować np.: kołki rozporowe, łączniki i śruby, jednak każdorazowo zaleca się sprawdzić 
podłoże, gdyż może ono cechować się zróżnicowaną jakością. 
Kontakt z podłożem gipsowym jest bezwzględnie zabroniony nawet przy stosowaniu mat strukturalnych. 
Świeża zaprawa tynkarska (wapno i cement), wykazuje działanie korozyjnie, ze względu na silnie alkaliczny 
charakter, dlatego wszelkie prace pokryciowe z blach cynkowo-tytanowych należy rozpocząć po zakończeniu 
prac tynkarskich, aby uniknąć powstawania plam. Należy również zadbać o to, aby po zakończeniu prac 
tynkarskich usunąć z podłoża montażowego wszelkie pozostałości (zaschnięta zaprawa). 
Warstwy rozdzielające w formie mat strukturalnych mają za zadanie chronić spodnią stronę pokrycia 
metalowego jak i innych niżej położonych warstw konstrukcji dachowej. Maty strukturalne chronią przed: 
wilgocią, oddziaływaniem substancji alkalicznych, np. świeżej zaprawy cementowej, korozyjnym wpływem 
zawierających sole środków ochrony drewna, nierównym i ścierającym oddziaływaniem podkładu, hałasem. 
Aby mata mogła być stosowana jako spodnia warstwa rozdzielająca musi spełniać następujące warunki: 
− brak możliwości gromadzenia wilgoci, 
− struktura przestrzenna o wysokości min. 5 mm, 
− odporność temperaturowa w zakresie od -30 do +100°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –5oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 



SPAK Studio Projektowe 
 
 
 

   
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI ROZBIÓRKI I BUDOWY STADIONU MIEJSKIEGO  

IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W PŁOCKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 34 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ 

 
 

469

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone systemowo w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
24.5.6 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. Odwodnienie liniowe 
Podczas wykonywania urządzeń do odprowadzenia wód opadowych należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- ilość rur spustowych oraz przekroje rur rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone 

indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707 i powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni tarasów; 

- w tarasach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach hydroizolacyjnych powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym;  możliwe jest również stosowanie 
rynhaków mocowanych w płaszczyźnie elewacji; 

- w tarasach z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione zlewnie; niedopuszczalne 
jest sytuowanie zlewni wzdłuż zabudowanych balustrad oraz ścian budynków wyższych w odległości 
mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi; 

- spadki zlewni nie powinny być mniejsze niż 1,5%; 
- rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m; 
- wpusty tarasowe powinny być osadzane w najniższym punkcie zlewni; podłoże wokół wpustu w 

promieniu minimum 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome w celu osadzenia kołnierza wpustu; 
- do odprowadzania wód opadowych z powierzchni tarasów i galerii należy stosować specjalne wpusty 

tarasowe – dwu kołnierzowe, umożliwiające sprowadzenie wody zarówno z powierzchni izolacji 
wodochronnej, jak i z nawierzchni tarasu/galerii; 

- wloty wpustów powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust 
przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych; w przypadku tarasów „zielonych” lub z nawierzchnią żwirową niezbędne 
jest dodatkowe specjalne zabezpieczenie wlotu wpustu przed zanieczyszczeniem wypłukiwaną przez 
wodę warstwą nawierzchniową z gruntu lub kruszywa; 

- spadki podłużne zlewni odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej; 
- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, zaś 

uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94702:1999 i PN-B-
9470:1999; 

24.5.6.1 Podgrzewane koryta i wpusty 
Należy przewidzieć instalacje przeciwoblodzeniową podgrzewania koryt i wpustów. Przed rozpoczęciem robót 
pokrywczych, blacharskich należy zakończyć lub skoordynować prace związane z ww instalacją. 
24.5.7 Rynny i rury z blachy tytanowo-cynkowej 

- rynny, w przypadku zastosowania blachy tytanowo-cynkowej, powinny być wykonane z 
pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe, Największa sztywna długość nie powinna przekraczać 20 m. Zakłady odcinków 
rynien wykonywać w kierunku spływu wody. 

- powinny być łączone z złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, o ile producent nie określa 
inaczej 

- rynny powinny być mocowane uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 
- na każdym załamaniu rynny stosować oparcie na uchwycie rynnowym.  
- rynny nie mogą wystawać poza płaszczyznę będącą przedłużeniem dachu, aby nie były one jedynym 

oparciem dla zalegającego na dachu śniegu. 
- rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej co najmniej połowę swojej szerokości, 

tak aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 
- rynny powinny być odsunięte od ścian lub gzymsów o min. 5 cm. Minimalne stosowane spadki 

rynien 0.5%.  
- zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 

wewnętrznego. spadki rynien regulować na uchwytach 
- rynny należy dylatować.  
- rynny powinny mieć systemowe wpusty do rur spustowych. 
- należy przestrzegać zasad instalacji zawartych w instrukcji producenta. 
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Rury spustowe należy montować po wykonaniu tynków ścian. Złącza pionowe rur spustowych wykonać na 
zakład szerokości min. 20 mm, a złącza poziome na zakłady szerokości min. 30 mm, łączone na całej 
szerokości zakładów. Pionowe złącza rur powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz. Rury powinny być 
odsunięte od ścian lub gzymsów o ok. 5 cm, a ich odchylenie od linii prostej nie większe niż 3 mm na 
długości 2 m. Rury spustowe należy mocować uchwytami nie rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach rur 
oraz pod kolankami. Uchwyty należy mocować w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny w mur lub 
osadzenie w zaprawie cementowej na końcach rur i pod kolankami omijającymi występy budowli i gzymsy. 
Nad uchwytami należy przylutować obrączki o szerokości 3 ÷ 4cm wykonane z tego samego materiału, które 
zabezpieczą rury przed zsuwaniem. Uchwyty do rur spustowych dostosować do grubości ocieplenia. Rury 
spustowe należy wpiąć do istniejącej kanalizacji deszczowej przez przykanaliki. 
24.6 Kontrola jakości 
24.6.1 Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem, 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm, 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 
24.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót dachowych – m2 pokrytej powierzchni, 
dla robót związanych z obróbkami blacharskimi – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
24.8 Odbiór robót 
24.8.1 Odbiór podłoża 
badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a 
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
24.8.2 Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża i jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia,  
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stany wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
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24.9 Rozliczenia robót.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w cz.„Wymagania ogólne” ppkt 9. 
24.9.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
Pokrycie dachowe - ilość m2 zgodnie z obmiarem z uwzględnieniem 

− przywiezienia materiałów i dostarczenie ich do miejsca wbudowania 
− wykonanie ułożenia warstw z uwzględnieniem warstw przekładkowych 
− w przypadku membrany dachowej wraz z konstrukcją linową, cięgnami, itp. 

Obróbki blacharskie, Rynny i rury spustowe -  za ilość „mb” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie, 
− zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót  
24.10 Przepisy związane 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-EN-1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
PN-EN 612:2006  Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład  
PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

aluminiowej układanych na ciągłym podłożu 
PN-EN 26157-1:1998  Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

ogólnego stosowania 
PN-EN 26157-3:1998  Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne 

ogólnego stosowania 
PN-EN ISO 4759-1:2004  Tolerancje części złącznych. Cześć 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i 

nakrętki. Klasy dokładności A, B i C 
PN-EN 10204:2006   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 

wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN 485-3:2005  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 3: Dopuszczalne 

odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych na gorąco 
PN-EN 603-3:2002  Aluminium i stopy aluminium. Materiał wyjściowy do kucia przerobiony 

plastycznie. Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu 
PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-ISO 6707-1:2008  Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne 
PN-EN 988:1998  Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów   
PN-EN 10169+A1:2012  wersja angielska. Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną 

w sposób ciągły - Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10346:2015-09  wersja angielska. Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 14782:2008  Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i 

wewnętrznych - Charakterystyka wyrobu i wymagania 
PN-EN 12056-3:200  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody 

deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia  
PN-EN 1873+A1:2016-03E Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Pojedyncze świetliki dachowe z 

tworzywa sztucznego -- Specyfikacja wyrobu i metody badań 
PN-EN 12467+A2:2018-06  wersja angielska Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Właściwości wyrobu i 

metody badań 
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