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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania pomieszczeń saun, łaźni i pozostałych pomieszczeń SPA & Wellness, które zostaną 
wykonane dla kontraktu:  pn. „Centrum Sportów Wodnych w Chełmie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich Robót  związanych z budową pomieszczeń saun, łaźni i pozostałych 
pomieszczeń SPA & Wellness przewidzianymi do wykonania w niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla Robót w zakresie robót 
związanych z budową pomieszczeń SPA & Wellness ujętych w pkt.1.3. 
 
 
Słownik pojęć 
Wykonanie – przygotowanie oraz montaż elementu wraz z próbą rozruchową w przypadku urządzeń. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót związanych z budową 
pomieszczeń saun, łaźni i pozostałych pomieszczeń SPA & Wellness i obejmują Roboty ujęte w 
dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. „Centrum Sportów Wodnych w Chełmie”, której 
zestawienie zamieszczono w ST B-00 „Wymagania Ogólne”. 

  

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

Wykonanie odpowiednich pomieszczeń, niezbędnych podłączeń, instalacja i rozruch wyposażenia, dla 
pomieszczeń: 

1. Sauna parowa, nr pom. 03.04.23 

2. Sauna ziołowa (fińska), nr pom. 03.04.25 

3. Sauna ziołowa (fińska), nr pom. 03.04.17 

4. Sauna ruska bania, nr pom. 03.04.26 

5. Grota lodowa, nr pom. 03.04.20 

6. Hall główny sauny, nr pom. 03.04.12 

7. Grota natryskowa, nr pom. 03.04.27 

8. Pomieszczenie schładzania, nr pom. 03.04.16 

 

Pomieszczenia te powinny być wyposażone w poniżej wymienione urządzenia: 

1. Piecyki saunowe 3 sztuki 

2. Kabinę natryskową typu spirala 2 sztuki 

3. Wytwarzarkę lodu wraz z misą do lodu1 sztuka 

4. Wannę do zanurzeń 2 sztuki 

5. Ławę kamienną 2 sztuki 

6. Wiadro do moczenia stóp 5 sztuk 

7. Wiadro Kneippa 

8. Ławki saunowe z drewna abachi 3 kpl 

9. Siedzisko saunowe wykonane z gotowych elementów przystosowane do saun parowych 2 kpl 

10. Osłonę piecyka saunowego 3 sztuki 

11. Przycisk alarmowy 4 szt 
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12. Elektrodowy generator pary 1 szt 

 

Elementy należy wykonać zgodnie z częścią graficzną i opisową dokumentacji projektu wykonawczego 
pn. „Centrum Sportów Wodnych w Chełmie”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST B-00 
"Wymagania ogólne". 

 

Pomieszczenia muszą być wykonane, dostarczone i uruchomione jako elementy wyposażenia 
obiektu przez jednego specjalistycznego wykonawcę. Wykonawca powinien posiadać minimum 
dwunastoletnie doświadczenie w branży SPA oraz posiadać własny dział serwisu, mający na 
celu zapewnienie bezproblemowej obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej w zakresie 
instalowanych urządzeń.  
Wszystkie w/w elementy wymagają zatwierdzenia przed dostawą na teren budowy. Wykonawca 
we własnym zakresie oceni oddziaływanie proponowanego urządzania na projekt architektury, 
konstrukcji oraz instalacji obiektu i przedstawi propozycję modyfikacji generalnemu 
projektantowi i uzyska akceptację projektanta dla tego typu zmian. Zamawiający nie wyraża 
zgody na rozbudowę pomieszczeń serwisowych obiektów objętych niniejszą specyfikacją 
kosztem ogólnodostępnej przestrzeni.  Wszelkie te czynności wymagają zatwierdzenia przez 
Inżyniera oraz Projektanta.  
W ramach niżej wymienionych robót i Dostaw wchodzą wszelkie elementy instalacyjne 
(orurowania, okablowania, armatura i urządzenia) niezbędne do podłączenia do instalacji 
zaprojektowanych w branżach sanitarnej i elektrycznej oraz wszelkie sterowniki lokalne i 
automatyka obsługujące niżej wymienione dostawy. Wykonawca powinien zaplanować roboty 
tak, by wszystkie instalacje zostały zamontowane przed robotami wykończeniowymi obiektu. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inżyniera. 

Wyjaśnienie pojęć: 

Urządzenia saun – komplet elementów, z których składa się pomieszczenie SPA o przypisanym mu 
numerze, które spełnia wymagania zawarte w części graficznej i opisowej projektu Centrum Sportów 
Wodnych w Chełmie. Komplet elementów to elementy nośne i uzupełniające. 

Elementy nośne – takie elementy składowe urządzenia saun bądź natrysków, które są samodzielnymi, 
samonośnymi strukturami i są w stanie przenieść obciążenia, jakie wynikają z wykonywania oraz 
eksploatowania urządzeń saun i natrysków. Prawidłowe zainstalowanie tych części jest kluczowe dla 
późniejszego funkcjonowania pomieszczeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na montaż tych części, 
ze względu na to, że jest to robota zanikająca. 

Elementy uzupełniające – takie elementy składowe urządzenia saun bądź natrysków, których nie można 
zakwalifikować jako nośne. Należą do nich np. misy do wylotu lodu, osłony, kratki wylotu powietrza, 
drzwi itp.  

Urządzenia technologiczne – wszystkie urządzenia grzewcze, pompy, dozowniki, itp. oraz podzespoły, 
sterowniki i agregaty niezbędne do ich obsługiwania. 

Akcesoria – wszystkie elementy dodatkowe, pomocnicze do obsługi saun, np. chochle, klepsydry itp. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały – wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST B–00 ,,Wymagania ogólne”. 
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Zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP przedmioty opisane znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem 
można zastąpić równoważnymi. 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1. PŁYTA BUDOWLANA 

Płyta budowlana – jest to pianka polistyrenowa ekstrudowana, obustronnie zbrojona oraz powleczona 
zaprawą. Płyta budowlana jest materiałem wodoszczelnym o właściwościach termoizolacyjnych i 
paroizolacyjnych.  

Struktura powierzchni płyty umożliwia układanie na niej płytek ceramicznych. 

Wszystkie ściany, sufit oraz elementy siedzisk wykonywane są z płyty budowlanej - ściany nośne 60mm. 

 

Parametry techniczne płyty:  

[PN-EN 826:2013-07] Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: > 200 kPa 

 [PN-EN 826:2013-07] Moduł elastyczności: 12 N/mm2 = 12000 kPa 

 [PN-EN ISO 4590:2005] Zamkniętokomórkowość: >95 % 

[PN-EN 12088:2013-07] Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji:      

dN=   50 mm < 3% 

 dN= 100 mm < 1,5% dN= 200 mm < 0,5% 

[PN-EN 12091:2013-07] Odporność na zamrażanie-odmrażanie : < 1% 

[PN-EN 12088:2013-07] Podciąganie kapilarne: 0 % 

[PN-EN 13501-1+A1:2010; PN-EN ISO 11925-2:2010] Klasa reakcji na ogień: E 

[PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła : AD < 0,037 [W/mK] (10-100 mm) 

2.2.2. ŁAWY 

 
Ława – wykonane maszynowo jako monolit bez ogrzewania  

 

 

Materiał: płyta budowlana 

Wytyczne elektryczne: 

- 1 mb ławy 60W, kabel grzejny OTN 

Element wymaga wykończenia zgodnie z Książką Pomieszczeń Opisu Technicznego. 

2.2.3. MISY NA WYLATUJĄCY ŚNIEGO-LÓD 

a) Misa - rysunek techniczny poniżej - wykonana maszynowo jako monolit. 
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Materiał do wykonania mis : Płyta budowlana   

 

2.2.4. URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA ŚNIEGO-LODU  

Urządzenie do produkcji kostek śniego-lodu – służące do nacierania ciała po gorących kąpielach w 
pomieszczeniach łaźni i sauny. 

Dane techniczne: 

Wydajność w ciągu 24 godzin do 110 kg (przy temperaturze wody 15°C / temperaturze 
otoczenia 21°C) odpowiada to produkcji 220l płatków lodu 
w ciągu 24h 

Wymiary Szerokość – 560mm 
Głębokość – 533mm 
Wysokość – 525 mm 

Ciężar 49kg 

Napięcie 230V/50HZ 

Pobór mocy 520 Watt 

kWh / 24h 11 kW 

Kabel 3x1,5 

Zabezpieczenie 10A 

Zużycie wody – wart. 
przybliżona 

4l/h temperatura pokojowa – 25l/h temperatura wody 

Dopływ powietrza 500m3/h temperatura pokojowa – 300m3/h temperatura 
wody 

Zasilanie w wodę 1/2’’ 

Długość rury Ok. 60 cm, na życzenie dłuższa 

 

 

Wartości minimum - maximum 

Woda Minimum 5° 
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Maximum 35° 

Powietrze Minimum 10° 

Maximum 40° 

Ciśnienie wody Minimum 1 Bar 

Maximum 5 Barów 

 

Do montażu urządzenia należy przystąpić przed montażem sufitu podwieszonego. 

Przed montażem urządzenia należy bezwzględnie zapewnić wszystkie niezbędne do jego obsługi 
media. 

2.2.5. KABINA NATRYSKOWA – „SPIRALA”  

Kabina natryskowa „spirala”    

 

 

Zestawy przeznaczone są do wbudowania w podłogę i dostosowane do pokrycia płytkami ceramicznymi. 

Kabiny, obudowy kabin i inne ściany strefy, które nie są prefabrykatem należy wykonać indywidualnie z 
płyty budowlanej, a w miejscach, gdzie nie można zastosować prefabrykowanego brodzika należy wykonać 
spadki w posadzce. Należy zachować założenia części graficznej i opisowej Projektu Wykonawczego 
Centrum Sportów Wodnych w Chełmie. 

Konstrukcja kabiny 

Ściany, sufit oraz wszystkich części wbudowanych wykonane są z odpornych na wilgoć płyt budowlanych 
wg pkt. 2.2 
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2.2.6. WIADRO KNEIPPA (WIADRO 

DREWNIANE DO NATRYSKÓW) 

nazwa: WIADRO PRYSZNICOWE KAMBALA 

producent: TROPICAL  

Wiadro prysznicowe do schładzania ciała po saunie 
,wykonane z egzotycznego drewna kambala z 3 
obręczami wzmacniającymi ze stali nierdzewnej 
szlachetnej . 

Wymiary:Średnica- 43cm wysokość-31 cm 

Pojemność: 29 litrów.  Ilość mieszczącej się wody 15 
litrów 

Z pływakiem regulującym poziom 
wody   zabezpieczającym przed przelaniem. 

W komplecie: Zawór pływakowy,linka,konstrukcja 
do zamocowania,rurka ze stali kwasoodpornej. 

2.2.7. IZOLACJE 

Izolacja - Wnętrze łaźni dodatkowo izolowane – izolacja paroszczelna oraz wodoszczelna wg technologii 
dostawcy np. – technologia Lahma 

2.2.8. DRZWI DO ŁAŹNI PAROWYCH I INNYCH POMIESZCZEŃ 

Każde pomieszczenie wyszczególnione w niniejszej specyfikacji, zgodnie z częścią graficzną Projektu 
Centrum Sportów Wodnych w Chełmie powinno być zaopatrzone w drzwi. 

Zestawienie drzwi znajduje się w graficznej części Projektu Wykonawczego Centrum Sportów Wodnych 
w Chełmie. Drzwi należy zamontować zgodnie z  Stolarka drzwiowa stalowa i drewnopochodna  

 

2.2.9. GENERATOR PARY 

 Generator pary ELMC 20 o mocy 13,3 kW – moc produkcyjna pary 20kg/h, z możliwością redukcji 
optymalnego dostosowania mocy do pomieszczenia – do 50%. Generator pary umieszczony  
w pomieszczeniu technicznym. 

 Sterownik do generatora pary – umieszczony w pomieszczeniu technicznym na tablicy z generatorem 

 Pompa zapachowa – automatyczne dawkowanie środka zapachowego obejmuje pompę dozującą 24V 
oraz węża ssącego i ciśnieniowego 

 Wylot pary – umieszczony poniżej 1/3 wysokości pomieszczenia, zakończony elementem maskującym 
(dysza parowa) 

 Wentylacja – w najwyższym punkcie sufitu pomieszczenia (wymagane doprowadzenie kanału 
wentylacyjnego do osadzenia anemostatu).  

 Przycisk alarmowy - w saunie należy przewidzieć przycisk alarmowy 

2.2.10. PIEC SAUNOWY DO SAUNY SUCHEJ  L33  
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 Moc: 33 kW, 
Bezpiecznik (A) :  
Przekrój kabli 400V 3N~ : 5 x 4mm2 
Wymiary pieca : 500x730x900 mm 
Zalecana kubatura : 46 - 66 m³ 
Podłączenie : 400V 3N  
Minimalna wysokość sauny : 2200 mm 

Wymagany sterownik 

 

2.2.11. PIEC SAUNOWY DO SAUNY SUCHEJ  L26  
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 Moc: 26 kW, 
Bezpiecznik (A) :  
Przekrój kabli 400V 3N~ : 5 x 4mm2 
Wymiary pieca : 500x730x900 mm 
Zalecana kubatura : 30-46 m³ 
Podłączenie : 400V 3N  
Minimalna wysokość sauny : 2200 mm 

Wymagany sterownik 

 

2.2.12. STEROWNIK SAUNOWY GRYFIN 
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Urządzenie umożliwia obsłudze sterowanie trybem pracy sauny.  

Funkcje panela sterującego : 
Zakres temperatury: 40-110 °C 
Czas pracy: sauny publiczne 1-12h. Możliwość 
programowania czasu włączenia pieca: 0-12h. 
Włącznik oświetlenia i wentylatora. 
Wymiary: 94 mm x 28 mm x 113 mm 
  
Funkcje skrzynki elektrycznej : 
 Napięcie: 400 V 3N~ 
Max. Moc pieca: 17kW 
Oświetlenie w saunie: max. 100 W, 230 V, 1N~ 
Wentylator: max. Moc 100 W, 230 V 1N~ 
Wymiary: 270 mm x 80 mm x 201 mm  
  
Sterownik składa się z :  
 - panela sterującego,  
- skrzynki elektrycznej , 
- czujnika temperatury . 

 

 

 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
BHP. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST B-00 - Wymagania ogólne. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00 - Wymagania ogólne. 

Prace wykonywane zgodnie z zasadami BHP, przy zachowaniu ostrożności i rzetelności.   

Elementy należy wykonać zgodnie z częścią graficzną i opisową dokumentacji projektu wykonawczego 
Centrum Sportów Wodnych w Chełmie.  

 

Pomieszczenia łaźni, saun, i groty łodowej wymagają dodatkowych pomieszczeń technicznych, w 
których umieszczone są wszystkie urządzenia niezbędne do och obsługi. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 
Wykonanie odpowiednich pomieszczeń, niezbędnych podłączeń, instalacja i rozruch wyposażenia, dla 
pomieszczeń: 

1. sauny parowej – pom. 03.04.23 

 pomieszczenie techniczne pom. 03.04.24 

2. sauna ziołowa (fińska) pom. 03.04.25 

 pomieszczenie techniczne pom. 03.04.24 

3. sauna ziołowa (fińska) pom. 03.04.17 
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 pomieszczenie techniczne pom. 03.04.19 

4. sauna ruska bania pom.03.04.26 

 pomieszczenie techniczne pom. 03.04.24 

5. grota natryskowa pom. 03.04.27 

 dwie wanny do zanurzeń w drewnianej obudowie 

 wytwarzarka lodu 

 dwie kabiny natryskowe typu spirala 

 dwie ławy 

 pięć wiader do moczenia stóp 

6. grota lodowa pom. 03.04.20 

 pomieszczenie techniczne pom. 03.04.21 

7. pomieszczenie schładzania pom.03.04.16 

 wiadro Kneippa 

8. hall główny saunowy, pom. 03.04.12 

 wiadra do moczenia stóp 

 Ława – wykonane maszynowo jako monolit bez ogrzewania  
 

 

UWAGA: wszystkie ściany saun i pomieszczeń technicznych należy wykonać z płyty budowlanej 
opisanej w punkcie 2.2. Montaż urządzeń obsługujących należy przeprowadzić w taki sposób, aby 
nośność płyty była zachowana. 

Przed przystąpieniem do robót w zakresie wykonywania robót budowlanych saun należy bezwzględnie 
wykonać poniższe prace. Muszą być potwierdzone odbiorami częściowymi i ostatecznymi. 

 Stan surowy zamknięty budynku 

 Przyłącza wody ciepłej i zimnej, elektryczności, odprowadzenie ścieków .  

 Należy wytyczyć zgodnie z Projektem Wykonawczym Centrum Sportów Wodnych w Chełmie 
lokalizację wszystkich elementów, które podlegają zakresowi robót. 

 

5.2.1. SAUNA PAROWA – POM. 03.04.23 

Pomieszczenie techniczne numer 03.04.24 

 

 Materiał - wszystkie ściany, sufit, podłoga, siedziska wykonane są z płyty budowlanej – pkt. 2.2 

 Ławy – ok. 12mb – wg części graficznej Projektu Wykonawczego Centrum Sportów Wodnych w 
Chełmie 

 Podłoga należy wykonać wylewki ze spadkiem w kierunku odpływu. 

 Izolacja - wnętrze łaźni dodatkowo izolowane – izolacja paroszczelna oraz wodoszczelna wg 
technologii dostawcy 

 Drzwi do łaźni 

 Oświetlenie :– zestaw światło-terapii Ruben Sky 

 Przycisk alarmowy 

 Wentylacja – w najwyższym punkcie sufitu pomieszczenia – należy przewidzieć kanał wenylacyjny, 
do którego zostanie podpięty anymostat. 

 

Technika (pom. 03.04.24):  

 Generator pary  

 Sterownik do generatora pary  
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 Pompa zapachowa - automatyczne dawkowanie środka zapachowego obejmuje pompę dozującą 24V 
oraz węża ssącego i ciśnieniowego 

 Należy prowadzić instalację nawiewną tylko elementami ze stali nierdzewnej 

 Wylot pary – umieszczony poniżej 1/3 wysokości pomieszczenia, zakończony elementem maskującym 
(dysza parowa) 

 

Wytyczne dodatkowe: 

 Pomieszczenie techniczne należy zabezpieczyć drzwiami zamykanymi (tak, aby było dostępne 
tylko dla pracowników). 

 Należy doprowadzić zasilanie 5x4mm (w przypadku mocy generatora 13,3KW) do pomieszczenia 
technicznego oraz doprowadzenie zimnej wody (w przypadku, gdy są montowane inne 
pomieszczenia lub natryski – także ciepłej wody) – średnica ½’’, zakończone zaworem zwrotnym i 
filtrem siatkowym, moc 20kW. 

 Należy zapewnić połączenie kablowe sterownika do wnętrza sauny i dodatkowo przewody do 
oświetlenia i czujnika. 

 Należy doprowadzić kanał wentylacyjny nad łaźnię (połączenie elastyczne). 
 

 

5.2.2. SAUNA ZIOŁOWA (FIŃSKA) – POM. 03.04.25  

Pomieszczenie techniczne numer 03.04.24 
 

 Boazeria wewnętrzna ścian oraz sufitu – panel drewna świerkowego w I gatunku o szerokości krycia 
8,6 cm i grubości 12,5 mm. 

 Ławki, oparcia, osłony, podgłówki – z wysokiej klasy egzotycznego drewna abachi. 

 Sauna wyposażona w drzwi szerokości 100 cm. 

 Dwa poziomy ławek w konfiguracji L z oparciami i osłonami. 

 Konstrukcja sauny wymaga zaizolowania termicznie i zapewnienia wentylacji grawitacyjnej.  

 Kratki wylotu powietrza – stal nierdzewna – 2 szt. 

 Oświetlenie – 6 lamp 40W 

 Akcesoria – czerpak, chochla, klepsydra, termometr 

 Piec Harvia Profi  L26   

 Przycisk alarmowy 

 

Technika (pom. 03.04.24) 

 Sterownik Gryfin CG170 

Wytyczne dodatkowe: 

 Należy doprowadzić przewody zgodnie z wytycznymi wykonawcy – kabel zasilający z rozdzielni 
pomieszczenia technicznego a następnie do sauny, zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym 
i odpowiednim przełącznikiem. 

 Należy przygotować posadzkę z płytek wraz z cokołem o wysokości 10 cm. 

 Należy zapewnić połączenie kablowe sterownika do wnętrza sauny i dodatkowo przewody do 
oświetlenia i czujnika. 

 Moc 26 kW. 

5.2.3. SAUNA ZIOŁOWA (FIŃSKA) – POM. 03.04.17  

Pomieszczenie techniczne numer 03.04.19 

 Boazeria wewnętrzna ścian oraz sufitu – panel drewna świerkowego w I gatunku o szerokości krycia 
8,6 cm i grubości 12,5 mm. 

 Ławki, oparcia, osłony, podgłówki – z wysokiej klasy egzotycznego drewna abachi. 

 Sauna wyposażona w drzwi szerokości 100 cm. 
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 Dwa lub trzy poziomy ławek w konfiguracji L z oparciami i osłonami. Na krótszym boku trzy poziomy 
ławek, na dłuższym trzy. 

 Konstrukcja sauny wymaga zaizolowania termicznie i zapewnienia wentylacji grawitacyjnej.  

 Kratki wylotu powietrza – stal nierdzewna – 2 szt. 

 Oświetlenie – 6 lamp 40W 

 Akcesoria – czerpak, chochla, klepsydra, termometr 

 Piec Harvia Profi  L33   

 Przycisk alarmowy 

 

Technika (pom. 03.04.19) 

 Sterownik Gryfin CG170 

 

Wytyczne dodatkowe: 

 Należy doprowadzić przewody zgodnie z wytycznymi wykonawcy – kabel zasilający z rozdzielni 
pomieszczenia technicznego a następnie do sauny, zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym 
i odpowiednim przełącznikiem. 

 Należy przygotować posadzkę z płytek wraz z cokolikiem o wysokości 10 cm. 

 Należy zapewnić połączenie kablowe sterownika do wnętrza sauny i dodatkowo przewody do 
oświetlenia i czujnika. 

 Moc 33 kW. 
 

5.2.4. SAUNA RUSKA BANIA – POM. 03.04.26  

Pomieszczenie techniczne numer 03.04.24 

 Boazeria wewnętrzna ścian oraz sufitu – panel drewna cedrowego w I gatunku o szerokości krycia 9,4 
cm i grubości 11 mm. 

 Ławki, oparcia, osłony, podgłówki – z wysokiej klasy egzotycznego drewna abachi. 

 Sauna wyposażona w drzwi szerokości 100 cm. 

 Trzy poziomy ławek +2 poziomy ławek w konfiguracji L z oparciami i osłonami. 

 Konstrukcja sauny wymaga zaizolowania termicznie i zapewnienia wentylacji grawitacyjnej.  

 Kratki wylotu powietrza – stal nierdzewna – 2 szt. 

 Oświetlenie – 6 lamp 40W 

 Akcesoria – czerpak, chochla, klepsydra, termometr 

 Piec Harvia Profi  L26   

 Przycisk alarmowy 

 

Technika (pom. 03.04.24) 

 Sterownik Gryfin CG170 

 

Wytyczne dodatkowe: 

 Należy doprowadzić przewody zgodnie z wytycznymi wykonawcy – kabel zasilający z rozdzielni 
pomieszczenia technicznego a następnie do sauny, zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym 
i odpowiednim przełącznikiem. 

 Należy przygotować posadzkę z płytek wraz z cokolikiem o wysokości 10 cm. 

 Należy zapewnić połączenie kablowe sterownika do wnętrza sauny i dodatkowo przewody do 
oświetlenia i czujnika. 

 Moc 26 kW. 
 

5.2.5. GROTA NATRYSKOWA – POM. 03.04.27 
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 Kabina natryskowa „spirala” 2 sztuki 

 Wanna do zanurzeń w drewnianej obudowę 2 sztuki 

 Wytwarzarka lodu 1 sztuka 

 Ława 1 sztuka 

 Misa do wylotu śniegu-lodu w ogólnej przestrzeni saunowej (pom. 103.04.27): 
Lokalizacja zgodnie z częścią graficzną i opisową projektu wykonawczego Censtrum Sportów 
Wodnych w Chełmie 
Urządzenia do produkcji śniego-lodu do napełniania mis winno znajdować się nad misami 
bezpośrednio (nad sufitem podwieszanym (z umożliwieniem dojścia) . 
Należy zapewnić doprowadzenie do urządzeń produkujących śniego-lód: 
woda zimna 2 razy – ½” (2 obiegi wody – 1 do chłodzenia, drugi do produkcji śniego-lodu),  
odpływ Ø50 w miejscu usytuowania urządzenia do produkcji śniego-lodu (skropliny),  
zasilanie – 230V gniazdo, 1,1kW  
 
Misy należy wykończyć zgodnie z opisem zawartym w Książce Pomieszczeń Opisu 
Wykonawczego Centrum Sportów Wodnych w Chełmie oraz zgodnie z częścią graficzną 
projektu. 
 

5.2.6. GROTA ŚNIEŻNA – POM. 03.04.20 

Pomieszczenie techniczne: 03.04.19 

Przed przystąpieniem do robót w zakresie groty śnieżnej należy bezwzględnie wykonać poniższe prace. 
Muszą być potwierdzone odbiorami częściowymi i ostatecznymi. 

 Pomieszczenie należy zaizolować 24cm warstwą styropianu. Ściany groty należy pokryć siatką 
zaciąganą klejem mrozoodpornym, następnie zabezpieczyć ją folią w płynie. Ściany do wysokości 
2m wykończyć granitem o fakturze rannej i grubości nie mniejszej niż 4cm. 

 Posadzkę należy zaizolować 25cm warstwą styropianu, następnie wylać posadzkę betonową 
grubości ok 8cm. Następnie należy wykonać izolację na bazie żywic ze wzmocnienie z włókniny 
do wysokości ścian około 50cm. Posadzkę należy wykończyć płytami granitowymi. 

Tak przygotowane pomieszczenie może być wyposażone w kolejne elementy groty śnieżnej: 

 Chłodnicę należy podwiesić do sufitu lub ściany podłączonej do rurociągu, która prowadzona jest 
do agregatu. 

 Dyszę naśnieżającą należy zamontować na wysokości sufitu. 

 Oświetlenie pomieszczenia groty jest światłem białym i niebieskim lampami diodowymi, 
napięciem 12V lub za pomocą światłowodów. 

 Materiałem dekoracyjnym jest sztuczna lekka skała Felsdekor. Grubość kamienia może być 
różna (w zależności od dekoracji wnętrza. Nie powinna być jednak mniejsza niż 4 cm. Ściany 
groty należy tak uformować, aby było jak najwięcej „półek skalnych”, w których będzie gromadził 
się śnieg. Ściany groty obłożone są do wysokości około 2m.  

 Sufit oraz osłony urządzeń należy wykonać w tej samej technologii, co ściany. 

Pomieszczenie techniczne (03.04.19): 

o Do pomieszczenia należy doprowadzić przewód elektryczny 5x6mm 400V zabezpieczony 
bezpiecznikiem S303 C32, wodę użytkową, kanalizację d=50, dwie rury PP d=40 do chłodzenia 
skraplacza wodnego, łącze internetowe ze stałym adresem IP (do monitoringu pracy groty i 
ewentualnych drobnych napraw) 

o Pomieszczenie należy wygłuszyć akustycznie w celu możliwości usytuowania w nim kompresora 
powietrza.   

o Pomieszczenie techniczne należy zabezpieczyć drzwiami zamykanymi (tak, aby było dostępne 
tylko dla pracowników). 

o Z pomieszczenia należy usuwać około 500m3/godz. powietrza, przy temperaturze powietrza do 
25ºC. 

o Chłodzenie skraplacza - W razie braku możliwości chłodzenia wodnego nadmiar ciepła 
oddawane jest do otoczenia, poprzez skraplacz powietrzny. Zastosowanie skraplacza wodnego 
zmniejsza koszty użytkowania groty, ponieważ ciepło odpadowe będące następstwem 
chłodzenia może być wykorzystane do innych celów.  

o Kompresor powietrza  
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Napięcie zasilania  3 x 400 V  

Wymiary urządzeń chłodniczych  w zależności od obciążenia 
chłodniczego  

Wymiary chłodnicy  w zależności od obciążenia 
chłodniczego  

Pobór mocy elektrycznej – kompresor   3 kW  

Pobór mocy elektrycznej – grzałki odszraniania   6 kW  

Pobór mocy elektrycznej – urządzenia chłodnicze  12-13 kW  

Max jednoczesny pobór mocy elektrycznej  16 kW  

Zużycie wody  ~ 30 l/h  

Ilość wytworzonego śniegu  50-400 dm³  

 

5.2.7. HALL GŁÓWNY SAUNOWY, POM. 03.04.12 
 

a) Ława z płyty budowlanej w ogólnej przestrzeni saunowej nieogrzewana ok. 6mb (pom. 
13.04.12) 

Lokalizacja zgodnie z częścią graficzną i opisową projektu wykonawczego Centrum Sportów Wodnych 
w Chełmie. 
Ławy należy wykończyć zgodnie z opisem zawartym w Książce Pomieszczeń Opisu Wykonawczego 
Centrum Sportów Wodnych w Chełmie oraz zgodnie z częścią graficzną projektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00 - Wymagania ogólne. 

6.2. Zakres kontroli badań 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i weryfikacji   

w obecności Inwestora i Projektanta. 

Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będą wykonane na koszt   

i odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. 

Kontrola badań powinna odbyć się po zakończeniu każdego z etapów wyposażania sauny.  

Wykonawca zobowiązany jest do kontroli następujących elementów pod względem poprawności 
wykonania, nośności, estetyki: 

 Przygotowanie podłoża 

 Oczyszczenie podłoża 

 Wznoszenie elementów nośnych wykonanych z płyty budowlanej 

 Wykonanie spadków 

 Montaż elementów uzupełniających z płyty budowlanej, tj. ław, sufitów, mis do wylotu lodu itp. 

 Jakość wykonania okładziny z mozaiki – przed przystąpieniem do instalacji elementów 
uzupełniających 

 Instalacja elementów uzupełniających 

 Rozruch 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00 - Wymagania ogólne. 

Obmiar robót wykonywany w metrach bieżących dla ław i w kompletach/sztukach dla urządzeń saun i 
innych elementów. 

Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie przewidziano 
w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją ( niezależnie od jednostki) mogą one być 
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych w ST B-00 - Wymagania ogólne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wyposażenia saun elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża, otwory, mocowania, ściany i ławy z płyty budowlanej, przyłącza wody i elektryczne i stelaże. 
Odbiór tych elementów musi być dokonany przed rozpoczęciem robót instalacyjnych.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać je za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót instalacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być usunięte i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. 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 
ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 

8.3.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekty wykonawcze,  

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– protokoły odbioru podłoża, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, – wyniki badań laboratoryjnych i 

ekspertyz. 

Roboty instalacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny odbiór nie powinna być przyjęty. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić usterkę i przedstawić element ponownie do odbioru, 

– wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie zainstalowanych elementów, wykonać je 

ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: – ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania elementu z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
Dodatkowo odbiór robót na podstawie punktu 6.2 Zakres kontroli badań w obecności Inspektora Nadzoru, 
Głównego Projektanta  i Inwestora. 
Podstawą do ostatecznego odbioru jest pomyślnie przeprowadzony rozruch, zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w SST B-A.00 Wymagania Ogólne. 
W przypadku nie spełnienia któregoś z punktów zakresu kontroli badań wykonawca jest zobowiązany do 
poprawienia na własny koszt elementów nie zgodnych z wytycznymi i przedstawić element do ponownego 
odbioru. 
Odbiór należy zakończyć wpisem do dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa lub w innej jednostce podana przez Wykonawcę w 
odpowiedniej pozycji Kosztorysu Ofertowego [ Wypełnionego Przedmiaru Robót ] – oraz ( w 
przypadku braku takich pozycji ) w wykazie cen w pozycji koszty ogólne budowy.  

Wycenie podlegają urządzenia saun i wszystkie niezbędne do ich wykonania roboty, tj. roboty 
instalacyjne, montażowe, rozruchowe, transportowe i zabezpieczenia przed transportem. Wycenie 
podlegają również roboty okładzinowe, które podlegają odrębnej specyfikacji. Roboty w zakresie saun 
uznaje się zakończone, gdy wszystkie urządzenia saun, ław i natrysków działają poprawnie, a wnętrza 
są wykończone zgodnie z projektem wykonawczym część graficzna i opisowa. Różnice w ilości robót 
zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilościach robót pomiarowych nie sa podstawa 
zmiany ceny ryczałtowej i stanowią ryzyko Wykonawcy. 

 

Cena kpl/szt/mb obejmuje: 

- dokumentację montażową; 

- roboty przygotowawcze 

- dostawa , montaż i podłączenie do instalacji oraz wszelkie roboty budowlane związane z montażem 
instalacji  

- badania, próby, rozruch i odbiór  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

1.  PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania 
przy ściskaniu 

2.  PN-EN ISO 
4590:2005 

Sztywne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie udziału 
procentowego objętości otwartych i zamkniętych komórek 

3.  PN-EN 12088:2013-
07 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie 
nasiąkliwości wodą przy długotrwałej dyfuzji 

4.  PN-EN 12091:2013-
07 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności 
na zamrażanie-odmrażanie 

5.  PN-EN 13501-
1+A1:2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -
- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

6.  PN-EN ISO 11925-
2:2010 

Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych 
bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy 
działaniu pojedynczego płomienia 
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7.  PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie 
oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika 
strumienia cieplnego -- Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym 

 

10.2. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989 r. 

4. Projekt wykonawczy Centrum Sportów Wodnych w Chełmie. 


