
 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 

 

 

 

 

Nazwa i adres inwestycji 

 

Zabudowa antresoli na Ip w budynku przy  

ul. Marynarki Polskiej 148 

 

Inwestor 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia 02-390 Warszawa ul. Grójecka 186 

Pomorski Oddział Wojewódzki 80-865 Gdańsk ul. Marynarki 

Polskiej 148 

Opracowanie 

mgr inż. Andrzej MAJCHER 

Upr. konstr.-bud. b/o POM/0094/POOK/06, POM/BO/2920/01 

 

 

 

 

Gdańsk, grudzień 2018 r. 

 



2 

 

 

 

Spis specyfikacji technicznych 
0ST-0.0 OGÓLNA SPECYFIKCJA TECHNICZNA Wymagania ogólne .......................................................... 3 

SST-1.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Roboty rozbiórkowe ......................................... 18 

SST-2.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Roboty betoniarskie i zbrojarskie ..................... 22 

SST-3.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Ścianki i okładziny z gipso-kartonu ................... 27 

SST-4.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Stolarka............................................................. 33 

SST-5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Roboty wykończeniowe-wykładzina dywanowa

 ............................................................................................................................................................... 38 

SST-5.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Roboty wykończeniowe-roboty malarskie ....... 44 

SST-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Instalacja centralnego ogrzewania ..... 48 

SST-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Robót instalacji elektrycznych i 
instalacji niskoprądowych ..................................................................................................................... 53 

SST-8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  Roboty w zakresie wentylacji i 
klimatyzacji ........................................................................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ST-0.0 OGÓLNA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 
Wymagania ogólne 

 
Kody robót : 
CPV – 45000000-7 – Wymagania ogólne 
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1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania robót 
budowlano – rozbiórkowych dla zadania „Zabudowa antresoli na Ip w budynku przy  
ul. Marynarki Polskiej 148” 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 
budowlano- rozbiórkowych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
załączonymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, 
linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia 
niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.  
Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz 
z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące dogami publicznymi 
znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy 
Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub 
czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na 
dzielnice. 
Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 
Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno –
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki 
gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i 
jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
-projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 
-kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych 
(np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 
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-sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, 
techniczny nadzór inwestorski); 
-sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych –
wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne 
przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, 
pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego 
należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i 
projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 
niosącego. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze 
pełnej dokumentacji kontraktowej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i przedłoży je 
Inżynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i OST 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się 
w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować takie roboty 
i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z 
ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 
Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic 
informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
-możliwością powstania pożaru; 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu 
przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 
przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, 
takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. 
Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 
 
Ochrona przed hałasem 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji 
projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót 
ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez 
zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem 
spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i / lub służby.  
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących 
obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez 
Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, 
Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie 
odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli 
jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane 
ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, 
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub 
ich właścicieli. 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach 
kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.5.11. Utrzymanie robót 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inżynier 
może natychmiast zatrzymać roboty. 
 

2.0. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera 
materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 
będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 

2.3. Materiały miejscowe 
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 

Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła 
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących 
źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych 
decyzji odpowiednich urzędów. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inżynierowi przez 
Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile 
istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest 
dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na 
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym 
że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót 
gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST. 
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Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic 
zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję materiału 
z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące 
warunki: 
a)Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji 
b)Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST 
odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

3.0. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4.0. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu 
budowy. 
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5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera. 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. Inżynier 
będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  
Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 
wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować 
jak w pkt. 2.5. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to 
Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a 
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 
 

6.0. Kontrola jako ści robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- bhp; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 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 odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 
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Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 
zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym 
stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny być odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na 
życzenie Inżynierowi. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić 
Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
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projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(l) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Inżyniera; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał; 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do 
księgi obmiarów. 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7.0. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do 
księgi obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, 
służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez Inżyniera. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na 
podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 
Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości 
pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy 
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 
Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie 
dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i 
Inżyniera, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone 
przez Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera. Inżynier ma prawo 
sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi 
on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym 
przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na podstawie objętości 
może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości 
objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w 
przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego 
materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed 
rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na 
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budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji 
nie określono w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają 
ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 
zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej 
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.0. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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 ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących 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 powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
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 powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 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. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

8.4. 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 powinna być stwierdzona przez kierownika 
robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje 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 powinna się zapoznać 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, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 
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:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom  
urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
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9.0. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla 
danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 
 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
-robociznę bezpośrednią, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji robót, 
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 

10.0. Przepisy związane 
- Polskie normy i Normy Branżowe; 
- Aprobaty techniczne; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych: 
- Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 74, poz. 676 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia dotyczącego bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia 12 grudnia 
2002 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z dnia 12 
grudnia 2002 r.) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia 7 października 2002 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z dnia 10 lipca 2003 r.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. 
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
(M.P.Nr 19, poz. 231). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 637). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 
107 poz. 679 z dnia 20 sierpnia 1998 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
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oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 1113, 
poz. 728 z póżn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 
w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych 
i rozbiórkowych (Dz.U. 13, poz. 73) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynku, innych obiektów i terenów. 
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo 
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 
 
Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji wymienione 
wyżej przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia mające 
zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 
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SST-1.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Roboty rozbiórkowe 

 
Kody robót : 
CPV – 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia 
CPV – 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu  
CPV – 45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania t erenu 
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1.0. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia 

Specyfikacja techniczna SST 1.0 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n. 

„Zabudowa antresoli na Ip w budynku przy ul. Marynarki Polskiej 148” 

 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1. 
  

1.2.1. Zakres przewidywanych do wykonania robót  
1/ Roboty przygotowawcze  

− wydzielenie placu budowy  
− wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych  
− przygotowanie stanowisk składowania gruzu  

2/ Roboty rozbiórkowe podstawowe  
− roboty rozbiórkowe 

 

2.0. Materiały  
Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych:  

− Deski iglaste obrzynane  
− Gwoździe budowlane  
− Drewno na stemple budowlane 
− Tlen techniczny sprężony 
− Acetylen techniczny rozpuszczony  

Materiały , elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniać odpowiednie standardy lub wymogi 
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez uprawnioną jednostkę.  
 

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością  

Roboty związane z rozbiórką  prowadzić za pomocą lekkiego sprzętu mechanicznego i ręcznie. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak 
hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.  
 
Potrzebny sprzęt:  

− Samochód samowyładowczy,  
− Samochód skrzyniowy,  
− Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 

 

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony 
w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie 
pasa zajętego chodnika i drogi rowerowej budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu 
i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
5.1. Roboty przygotowawcze  
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
− miejsce prac wygodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.  

 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia 
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.  
Teren rozbiórki należy wygrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych 
w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za 
bezpieczeństwo dóbr i osób.  
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze 
służbami BHP, Architektem i Inwestorem.  

5.3. Roboty rozbiórkowe  
− Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
− Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren uprzątnąć i usunąć cały gruz.  
− Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane.  
− Pracownicy musza być przeszkoleni w ramach bhp  
− Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych musza być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu 

zabezpieczone przed wywróceniem.  
 

5.4. Wywóz gruzu  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
 

6.0. Kontrola jako ści robót  
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.  
 

7.0. Obmiar robót  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń.  
Jednostkami obmiaru są:  
- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - m2 i mb 
 

8.0. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
 

9.0. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności reguluje umowa. 
 

9.2. Cena jednostkowa 1 m2, mb robót rozbiórkowych obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− rozebranie ścianek działowych, 
− rozebranie sufitu podwieszanego, 
− rozebranie okładzin podłogowych, 
− segregację materiałów, 
− wywóz na wysypko, lub we wskazane miejsce przez Inwestora, 
− opłatę za utylizację 
− rekultywację terenu. 
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10.0. Dokumenty odniesienia 
 

10.1. Dokumentacja projektowa  
Projekt  pt: „Rozbiórka Zabudowa antresoli na Ip w budynku przy ul. Marynarki Polskiej 148”  
 

10.2. Normy, akty prawne ,aprobaty techniczne  
1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)  
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,  
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  
4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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SST-2.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Roboty betoniarskie i zbrojarskie 

 
Kody robót : 
CVP 45223500-1 - roboty betoniarskie i zbrojarskie   
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1.0. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia 

Specyfikacja techniczna SST 2.0 „Roboty betoniarskie” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n. 

„Rozbiórka Zabudowa antresoli na Ip w budynku przy ul. Marynarki Polskiej 148” 

 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  
 

Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji: 
− wykonanie szalunku traconego, 
− zbrojenie, 
− wykonanie stropu, 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym stanowiącym część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg. 
szczegółowego opisu i  przedmiaru robót  załączonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną ST-00 –Wymagania ogólne.. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z projektem budowlanym, 
Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2.0. Materiały  
 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami: 

− Beton konstrukcyjny hydrotechniczny C 20/25; 
− Beton podkładowy  C 8/10 
− Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35 
− katownik 80x80x6 
− Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadająca się do picia  
− Dodatki uplastyczniające  
− Dodatki przyśpieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe 
− Stal do zbrojenia betonu A-III- 18G2 

 

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością  

 
Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu: 

− betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji gęstoplastycznej 
− wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 
− zacieraczki do betonu 
− deskowania – szalunek tracony płyty BTR 90x1,25. 
− żuraw samochodowy 
− maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce mechaniczne  
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót. 

 
 

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.  
 

Wymagania ogólne określone zostały w pkt. 4 ST - część ogólna. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania 
poszczególnych elementów robót wchodzących w skład robót betonowych przewozić specjalistycznymi 
środkami transportu dostosowanymi do przewozu betonu towarowego. 

a) mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
b) pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
c) przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.  

 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy 
powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia 
lub – jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac 
budowy oraz za ich właściwy transport, składowanie i wbudowanie 
 

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
 

5.1. Deskowania i rusztowania.  
Szalowanie wykonać z szalunku traconego zgodnie z dokumentacją projektową.  
W pierwszaj kolejności należy zamontować kątownik 80x80x2 za pomocą kotw (2 szt /mb) a następnie na 
nim oprzeć szalunek tracony z blachy trapezowej 
 
5.2. Montaż zbrojenia. 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości wymaganego otulenia. 
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z 
warunkami technicznymi na zakład wiązać drutem miękkim zgodnie z obowiązująca normą.  
 
5.3. Roboty żelbetowe  
Zbrojenie elementów żelbetowych winno być wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy 
zachowaniu wymagań wynikających z obowiązujących norm i warunków technicznych. Zbrojenie główne 
należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII i A0 zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym.. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z obowiazujaca normą Beton w 
szalunkach winien być zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu min.7 
dni - w przypadku użycia cementu portlandzkiego. Dla zachowania właściwej otuliny zbrojenia należy 
układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 
grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, 
prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym przy średnicy prętów do 12 mm - o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm,przy średnicy prętów powyżej 12 mm - o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. Układ 
zbrojenia konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą 
PN-91/S-10442. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-
91/S-10042. 

 

6.0. Kontrola jako ści robót  
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6.1. Wyroby budowlane  
Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane winny posiadać wymagane atest i świadectwa jakościowe. 
Kierownik budowy ww. dokumenty jest zobowiązany zachować na budowie i okazać do kontroli 
inspektorowi nadzoru oraz ostatecznie przekazać Zamawiającemu jako załączniki do odbioru końcowego. 

 
6.2. Elementy betonowe i żelbetowe  
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 Kontrola jakości 
robót polega na sprawdzeniu następujących elementów robót:  
− sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
− sprawdzeniu stateczności ( wytrzymałości) szalunku, 
− sprawdzeniu szczelności deskowania, 
− sprawdzeniu czystości deskowania, 
− sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
−  sprawdzeniu poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
− sprawdzeniu położenia górnego poziomu betonowania,  
− zgodności wykonanego zbrojenia z projektem,  
−  jakości betonu użytego do betonowania, 
−  sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
− dokładności wymiarowych,  
− pielęgnacji betonu w okresie twardnienia,  
−  w wypadkach wątpliwych badania uzyskanej wytrzymałości.  

 
Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę cech wytrzymałości, przebiegu 
twardnienia betonu,. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). W celu sprawdzenia 
wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w planie 
kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną 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 się i bada zgodnie z PN-88/B-
06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. W przypadku, gdy warunki 
wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej 
klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na 
próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B- - 06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton 
można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.  
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez kierownika budowy i 
zgłoszona do odbioru przez nadzorującego. Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową 
oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach w obowiązujących normach budowlanych. Zakres 
sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. Roboty uznaje się za zgodne 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny dały 
pozytywne wyniki. 

 

7.0. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST-część ogólna. 
 

8.0. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-8 -część ogólna Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkładając Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
 

9.0. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności reguluje umowa. 
 

9.2. Cena jednostkowa 1 m2 obejmuje: 
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− prace przygotowawcze, 
− montaż kątownika, 
− wykonanie szalunku traconego, 
− zbrojenie, 
− betonowanie, 
− pielęgnacje betonu. 

 

10.0. Dokumenty odniesienia 
 

10.1. Dokumentacja projektowa  
 

10.2. Normy, akty prawne ,aprobaty techniczne  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy obowiązujące normy w tym w 
szczególności: 

− PN-EN 206-1 „Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 
−  PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków PN-EN 1992-1-2: 200 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły 
ogólne -Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe  

− PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
− PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
− PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SST-3.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Ścianki i okładziny z gipso-kartonu 

 
Kody robót : 
CPV – 451400000-1 – Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
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1.0. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia 

Specyfikacja techniczna SST 1.0 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do wymagań technicznych wykonania i 

odbioru robót dotyczące okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych w związku z przebudową istniejącego 

budynku przewidzianych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Zabudowa antresoli na Ip w budynku 

przy ul. Marynarki Polskiej 148” 

 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania 
opisanego w pkt.1.1. 
  

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane przy wykonywaniu 
okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z 
dokumentacją projektową, ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza 
lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia, konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych 
części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności, ściana działowa – ściana 
pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 

1.4. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do 
którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt 2 
 

2.0. Materiały  
 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
Płyty gipsowo-kartonowe  
Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe 
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć. 
 
Profile stalowe zimnogięte  
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg 
PN-EN 10142+A1: 1997.  
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :  

−  grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,  
−  wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.  

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
− kształtowniki profilowane U 
− kształtowniki profilowane C  

Typ profili „50”, „75” i „100” zgodnie z zestawieniem przegród i rysunkami architektury. Kształtowniki 
dla ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej o gr. 0.6 mm  
 
Akcesoria stalowe  
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służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
− łączniki wzdłużne,  
− uchwyty bezpośrednie długie, 
− uchwyty bezpośrednie krótkie, 
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
− kołki szybkiego montażu, 
− kołki wstrzeliwane.  

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych. 
 
Inne akcesoria 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
i obwodowych,  

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 
mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

 
 

3.0. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością  

Roboty związane z rozbiórką  prowadzić za pomocą lekkiego sprzętu mechanicznego i ręcznie. 
 

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu . Każdy ze stosów winien być spięty taśmą stalową 
dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety winny być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów  
o jednakowej długości jeden na drugim. 
 
 

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.  
 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót: 
 

− Przed przystąpieniem do wykonywania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego. 

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian 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.  

− Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

− Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
5.2. Ścianki z płyt gipsowo - kartonowych  

− a) wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając 
ewentualne otwory drzwiowe , na otaczających ścianach i sufitach, 

− b) zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za pomocą 
uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla 
uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być 
podklejone taśmą uszczelniającą. 
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− c) zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą wchodzić w 
górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje się do poziomych 
profili UW. Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm,  

− d) pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien 
wynosić 20 cm . Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. 
Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U góry należy 
pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją 
kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili mocowanych 
do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

− e) Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu 
w środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę 
mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 

− f) Pokrycie drugiej strony ściany - pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcania płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby 
wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami CW. 
Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Jeżeli wysokość ściany jest 
większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu 
ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm . W przypadku poszycia 
dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin (przesunięcie spoiny pionowej 
warstwy 1/wewnętrznej płyt względem warstwy 2/zewnętrznej ≥ 200 mm). Technikę klejenia 
spoin stosuje się tylko do warstwy wierzchniej; pierwszą warstwę łączy się na styk, także w 
przypadku konstrukcji, którym stawiane są wymagania dotyczące ochrony pożarowej. Przy 
montowaniu poszycia drugiej warstwy zwracać uwagę na konieczność przesunięcia spoin w 
pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. Mocowanie drugiej 
warstwy za pomocą wkrętów samogwintujących lub klamer w rozstawie 25 cm. 

 
6.0. Kontrola jako ści robót  
 

6.1. Ogólne wymagania  
dotyczące kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
W szczególności powinna być oceniana:  

− równość powierzchni płyt,  
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
− wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
− wilgotność i nasiąkliwość,  
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robot obejmuje dla ścian z płyt gipsowo – kartonowych:  
− kontrolę elementów składowych np.: jakości użytych materiałów, rodzaju użytych elementów 

łącznikowych, - kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej ścian, 
− kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, - kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych 

poprawiających akustykę ściany  
− kontrolę wykonania poszycia z płyt gipsowo – kartonowych,  
− kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż.  
− kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową  

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 

7.0. Obmiar robót  
7.1. Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 7.1.  
7.2. Jednostka obmiarowania  

Jednostką obmiarową ścian z płyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2] 
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8.0. Odbiór robót  
8.1. Ogólne wymagania 

 dotyczące odbioru robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania 
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
robot do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w 
miarę postępu robot, kontrolując ich jakość w sposób podany w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli, 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą , 
Dokumentacją Projektową i instrukcjami technicznymi stosowanych produktów, przedstawiając je do 
ponownego odbioru 
 

8.2. Wymagania techniczne  
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania techniczno użytkowe dotyczące: 

− odporności na uderzenia, 
− nośności i sztywności, 
− odporności na zawilgocenie,  
− ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 
−  trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
− higieny i zdrowotności.  

 
8.3. Wymagania przy odbiorze  

− odchylenie zamontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, – konstrukcja ściany 
powinna pozwalać na prowadzenie przewodów elektrycznych i osadzanie osprzętu (gniazd 
wtyczkowych, puszek rozgałęziających itp.) oraz powinna umożliwi ć zawieszanie obrazów i 
niewielkich półek; ponadto prowadzone wewnątrz i na zewnątrz ściany instalacje ciężkie 
(przewody wentylacyjne, wodno – kanalizacyjne) nie powinny obciążać jej konstrukcji 
podstawowej,  

− konstrukcja styku ściany z podłogą powinna uniemożliwi ć przesunięcie ściany w skutek działań 
sił poziomych; konstrukcja styku ściany ze stropem powinna eliminować nacisk stropu na 
ścianę, wywołany jego ugięciem,  

− ściany i połączenia należy tak skonstruować, aby były spełnione wymagania przeciwpożarowe i 
akustyczne, – materiały konstrukcyjne, wypełniające i uszczelniające powinny być odporne na 
działanie czynników chemicznych i fizycznych, 

− złącza elementów powinny być niewidoczne,  
 
 

9.0. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności reguluje umowa. 
 

9.2. Cena jednostkowa 1 m3 (kubatura  obiektu) robót rozbiórkowych obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− montaż konstrukcji ścianek 
− wykonanie izolacji z wełny mineralnej, 
− montaż płyt g-k, 
− ułożenie taśm na stykach płyt, 
− poszpachlowanie. 
 

10.0. Dokumenty odniesienia 
 

10.1. 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. 
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−  PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000-4. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja – 2005 r.  
− Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
− Aprobata Techniczna produktów. 
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SST-4.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Stolarka 

 
Kody robót : 
CPV – 451400000-1 – Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej dla zadania pt  „Zabudowa antresoli na Ip w budynku przy ul. 
Marynarki Polskiej 148”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie montażu  stolarki drzwiowej typu Porta lub równoważnej. Typ drzwi 
podano w części ogólnej specyfikacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z SST, projektem budowlanym i poleceniami Inżyniera. 

1.6. Organizacja  robót budowlanych 

Stanowiska pracy i trakty komunikacyjne winny być czyszczone na bieżąco, szczególnie 
dokładnie przed zakończeniem dniówki. 

 

2.  Materiały 

2.1 Wymiary otworów drzwiowych należy sprawdzić na budowie. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Okucia powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w 
świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, 
na które nie została ustanowiona norma. 

2.2 Składowanie elementów  - przywiezione na plac budowy elementy należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi  
i mechanicznym uszkodzeniem. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru 
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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 
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  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. 

5.1.2.  Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym  
do tego celu świadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 



36 

 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 

Należy uzupełnić tynki ościeży lub obłożyć je płytami gipsowo - kartonowymi i pomalować ościeża 
wewnętrzne  farbą emulsyjną do wymalowań wewnętrznych w kolorach pomieszczeń (biały i pastele).  

 

6. Kontrola jakości 

6.1 Ocena jakości będzie obejmować: 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka          
- sprawdzenie zgodności cech stolarki drzwiowej z deklarowanymi; 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie pionowości zamontowanych drzwi i poprawność zamykania; (otwarte skrzydło  
   ma pozostawać w pozycji otworzonej, nie może się samoczynnie otwierać ani zamykać);  
- szczelność styków  z murami; 
- sprawdzenia działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć, cięgien oraz ich  
   funkcjonowania; 
- sprawdzenie prawidłowości  osadzenia i uszczelnienia 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania wewnętrznych tynków ościeży pod względem estetycznym 
(bezwzględna liniowość, brak zagłębień i odwarstwień), jednorodność struktury uzupełnionego tynku 
z tynkiem pierwotnym; 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
 

9. Podstawa płatności 

  Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem  
   listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
- czynności zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne określone w specyfikacji  
  część ogólna i szczegółowa, 
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- roboty porządkowe na stanowiskach pracy 
 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
                                   kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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SST-5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Roboty wykończeniowe-wykładzina dywanowa 

 
Kody robót : 
CPV –45432100-5– Roboty wyko ńczeniowe. 
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1.0. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia 

Specyfikacja techniczna SST 1.0 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do wymagań technicznych wykonania i 

odbioru robót dotyczące wykładzin dywanowych w związku z przebudową istniejącego budynku 

przewidzianych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Zabudowa antresoli na Ip w budynku przy ul. 

Marynarki Polskiej 148” 

1.2.  Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  mają  zastosowanie  przy montażu wykładziny 

podłogowej dywanowej   przy   użyciu   kompozycji   klejowych przygotowanych  fabryczni, montażem cokołów 

przyściennych 

Zakres  robót  obejmuje  wszystkie  elementy,  gdzie  wysępują w/w  roboty,  zgodnie  z wytycznymi Inwestora  

− Ułożenie wykładzin dywanowych   rolowych lub w płytkach 

− Odtworzenie   z  materiałów  istniejących cokołów (po wykonaniu mowych ścianek działowych) 

1.3. Określenia podstawowe.  
Określenia używane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST 00  „Wymagania ogólne" pkt. 1.  

1.4. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00  „Wymagania ogólne" pkt. 1.Wykonawca  Robót  jest  
odpowiedzialny  za  jakość wykonania  Robót  oraz  za  ich zgodność  z  Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją   
Techniczną   i   poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.  

 

2.0. Materiały  
 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt 3.1. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane  certyfikaty,  znaki bezpieczeństwa CE, atesty 

zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym.  

 

2.3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w pkt 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót. 

Materiały stosowane do wykonania robót związanych z wymianą wykładziny powinny mieć: 

− oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  

i bezpieczeństwa, określonym przez Komisję Europejską, albo 
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− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 

za „regionalny wyrób budowlany”, 

− podany na opakowaniu termin przydatności do użycia. 

 

2.4. 2.2. Wykładzina: 
 

Wymagane parametry techniczne dla wykładziny w płytkach:  

 

Lp. Parametr Wymagania 

1. Typ wykładziny pętelkowa 

2. Klasa użytkowa 
do bardzo intensywnego użytkowania  
w obiektach użyteczności publicznej. 

3. Ciężar nie mniej niż 4 400 g/m2 

4. Rodzaj włókna nylon lub poliamid 

5. Rodzaj podłoża (spodu) PCV lub bitumiczne 

6. 

 
Klasa ogniotrwałości trudnozapalna 

7. Odporność na ścieranie i nacisk punktowy bardzo wysoka 

8. Kolorystyka Kolorystyka: zbliżona do RAL 1001 

9. Wzornictwo Bez wzoru 

 

2.5. 2.3 Masa antypoślizgowa do wykładzin 
Należy stosować masę antypoślizgową zalecaną przez producenta oferowanej wykładziny. 

2.6. Cokoły 
Cokoły należy wywinąć z wykładziny  ”. Wysokość cokołu 100 mm ± 5,0. 

 

 

3.0. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 3 Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych. 

 



41 

 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót  
i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.0. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 4 Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

5.0. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w pkt 5 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy przygotować tak, aby było gładkie o odpowiedniej o wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z 
wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną.  Należy usunąć (jeżeli występują), 
resztki tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp., gdyż mogą powodować odbarwienia 
wykładziny. Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać,  
że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą 
odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoża należy używać  tylko 
mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu 
(gipsu). 

Aklimatyzacja wykładziny 

Montaż płytek powinien następować w warunkach jak najbardziej zbliżonych do późniejszych warunków 
eksploatacji. Jeżeli w trakcie dostawy bądź magazynowania płytek temperatura otoczenia była niższa niż 10°C, 
należy płytki odpakować i pozostawić w temperaturze pokojowej w celu aklimatyzacji. Płytki należy instalować 
w temperaturze nie niższej niż 10°C. 

 

Klejenie 

Masę antypoślizgową należy rozprowadzić po posadzce gąbczastym wałkiem malarskim. Ilość nie 
powinna przekraczać 100gr/m2 (zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta).  
Po rozprowadzeniu masy należy odczekać do momentu nabrania przez masę właściwości lepiących 
(zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu masy). 

 

Układanie wykładziny 
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Montaż cokołów 

Cokoły należy wykonać poprzez wywinięcie wykładziny na ściany przymocować do ściany przy użyciu wkrętów z 
maskownicami w kolorze cokołu. 

 

6.0. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt 6 Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z taką częstotliwością, aby można było stwierdzić, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i pomiarów oraz ich częstotliwości są 
określone w odpowiednich normach i wytycznych. Gdy brak jest wyraźnych norm i wytycznych Zamawiający 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego żądanie świadectwa stwierdzające,  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy oraz pomiarowy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań i pomiarów. 

7.0. Obmiar robót  
 

Jednostką obmiarową robót  m2 wykonanej wykładziny (wg wymiarów podłogi). 

8.0. Odbiór robót 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9.0. Odbiory robót i płatno ści 
 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ST-00. 

10.0. Przepisy i dokumenty związane 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, regulacjami i wytycznymi. 
Najważniejsze z nich to: 

Ustawy: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz 1157 i 
Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 
poz 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z 

pózn. zm.), 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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Rozporządzenia: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497). 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 
późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 

poz. 2041 z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

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

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 

8.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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SST-5.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Roboty wykończeniowe-roboty malarskie 

 

 
Kody robót : 
CPV – 45442100-8– ROBOTY MALARSKIE. 
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1.0. Część ogólna  
1.1. Wstęp  

 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich obejmujących malowanie tynków  

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności:  

− przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.1.) 
− wykonanie powłok malarskich w kolorach: - sufity farba emulsyjna w kolorach białych  
− ściany powyżej farba emulsyjna w kolorze w uzgodnieniu z użytkownikiem 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót malarskich. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy 
zabezpieczyć podłogi i inne elementy. 
 

2.0.  Materiały 
2.1.  Woda PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje lub muł. 

2.2. Farba emulsyjna  
Należy stosować farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadać świadectwo 
dopuszczeniowe. Farbę emulsyjną należy dobrać tak aby nie tworzyła konfliktu z podłożem. 
Np.: farba emulsyjna na polioctanie winylu nie może być stosowana na podłożu alkalicznym. 
Należy odczekać ok. 4-6 tygodni od wykonania tynków. 
Farba musi posiadać świadectwo dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie. 

 

3.0. Sprzęt  
 

Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub agregatów malarskich. 
 

4.0. Transport 
 
Farby należy transportować w opakowaniach firmowych. Farby należy transportować przy 
temperaturze powyżej + 5 st C. 

 
5.0.  Wykonanie robót  
  

5.1. 5.1. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z SST – tynki i okładziny ścian 
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5.2. Wykonanie robót 
- Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.  
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa 
niż: 
Farba emulsyjna – 4% 
 - Wewnątrz budynku pierwsze malowanie należy wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających: 
Wykonaniu podkładu pod wykładziny podłogowe 
- Drugie malowanie można wykonać po : 

• Ułożeniu posadzek 
 

5.3. 5.3. Gruntowanie  
Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 
pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 
pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. 

 

Farba emulsyjna- gruntuje się rozcieńczoną farbą emulsyjną w stosunku 1:3-5 z tego samego 
rodzaju farby , z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 

5.4. Wykonywanie powłok malarskich 
5.4.2. Malowanie farbami emulsyjnymi. 
Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z agregatu. Powłoki powinny być 
niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) 
oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać 
aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

 
 

6.0. 6. Kontrola jakości  
 

Roboty malarskie kontrolowane są po ich wykonaniu: 

• Dla farb emulsyjnych po 7 dniach 
 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza powyżej +5 st C.i wilgotności powietrza 
mniejszej niż 65%. 

Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

• Wyglądu zewnętrznego 
• Zgodności barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem 
• Doboru właściwych farb 
  

7.0. 7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jast m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. 



47 

 

8.0. Odbiór robót 
 

Odbiór robót malarskich polega na: 

• Sprawdzeniu Wyglądu zewnętrznego powłok malarskich. Powłoki powinny odpowiadać 
opisowi w pkt 5.4. 

• Sprawdzeniu odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża przez wykonanie próby ostrym narzędziem o 
ostrzu chirurgicznym.  

• Sprawdzeniu odporności na zmywanie wodą polegającym na zwilżeniu badanej powierzchni 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest 
odporna na zmywanie wodą jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy 
po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy, zmiany 
barwy lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. 

• Sprawdzeniu odporności na zmywanie wodą z mydłem - jak wyżej lecz wodę należy zmieszać 
z mydłem. 

 

Wynik sprawdzenia jakości robót powinny być wpisany do protokoły częściowego. Jeśli wyniki 
posiadają pozytywny wynik w każdym punkcie to prace mogą być odebrane. Jeżeli nie – to 
powierzchnię malarską należy usunąć i wykonać jeszcze raz lub poprawić przez kolejne malowanie – 
czynność tą należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.   

 

9.0. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest obmiar powierzchni malowanej w m2 oraz cena jednostkowa, która obejmuje: 

 

• Przygotowanie farb wraz z transportem 
• Ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich 
• Wykonanie pracy malarskiej 
• Uporządkowanie stanowiska pracy 

 

10.0. Przepisy związane  
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

  



48 

 

 

 

 

SST-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Instalacja centralnego ogrzewania 

 
 
Kody robót : 
CPV – 45200000-9 Roboty instalacji elektrycznych i instalacji niskoprądowych. 
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1.0. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia 

Specyfikacja techniczna SST 1.0 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do wymagań technicznych 
wykonania i odbioru robót dotyczące instalacji centralnego ogrzewania w związku z przebudową 
istniejącego budynku przewidzianych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Zabudowa 
antresoli na Ip w budynku przy ul. Marynarki Polskiej 148” 

 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji c.o. i c.t. 
w zakresie określonym dokumentacją projektową. 

 Niniejsza ST związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

− montaż rurociągów  
− montaż armatury  
− montaż urządzeń  
− warunki odbioru  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Prace powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6) 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 zastępstwa materiałów w przypadku niemożności ich uzyskania - 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz trwałości eksploatacyjnej 
 

2.0. Materiały  
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (lub PN-EN). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany wg wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Instalacja 
centralnego ogrzewania będzie wykonana z rur stalowych. 

2.2. Armatura 
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 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą. . Grzejniki należy wyposażyć 
w głowice termostatyczne wg opisu technicznego. 

2.3. Izolacja termiczna 
 Należy stosować izolację ciepłochronną rurociągów z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej o grubości określonej dokumentacją projektową lub odpowiedniki. 

2.4. Grzejniki  
Grzejniki typu CN 11/600/0,92 
 

3.0. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
nadzoru inwestycyjnego oraz uwzględniać specyfikę obiektu. 
 

4.0. Transport i składowanie  
4.1. Przewody  

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.  

4.2. Grzejniki   
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
uszkodzenie. Dopuszcza sie transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem uszkodzeniem. 
 

4.3. Armatura  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armatura 
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach w zamkniętych w pojemnikach.  
 

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. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na działanie promieni UV. 

5.0. Wykonanie robót 
 

5.1. Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody mogące spowodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
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wystające elementy zaprawy betonowej, muru itp.). Należy sprawdzić czy elementy rur 
przeznaczone do montażu nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń. Ewentualne zanieczyszczenia należy usunąć. Rur uszkodzonych nie 
można używać do montażu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonywać połączeń. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia 
rurociągów przez przegrody budowlane będące granicą strefy pożarowej należy wykonać jako 
przeciwpożarowe w klasie odporności 120 min (EI 120). Należy stosować odpowiednie 
mocowanie przewidziane dla danego typu rurociągów i średnicy poszczególnych odcinków. 
Montaż rurociągów należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6). 

5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Grzejniki należy mocować zgodnie z instrukcją producenta. Wsporniki, 
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 
trwały. Grzejnik powinien opierać się na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji  
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej powinna być poddana próbie szczelności. 

− W przypadku wystąpienia odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

− Próby szczelności należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. Ciśnienie próby wynosi 0,4 MPa. 

5.5. Wykonanie izolacji termicznej  
− Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
elementów instalacji, które tego wymagają (rurociągi stalowe). 

− Otuliny termoizolacyjne powinny być ułożone „na styk” i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny się pokrywać. 

 Styki elementów izolacji należy zabezpieczyć odpowiednią taśmą dedykowaną przez 
producenta izolacji. 

 

6.0. Kontrola jako ści robót  
− Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 
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Norm i z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) oraz „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 pozytywne 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. 

7.0. Odbiór robót  
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Odbiór robót obejmuje: 

− odbiory częściowe (międzyoperacyjne) dla robót zanikających lub ulegających 
zakryciu 

− odbiory końcowe (całego zakresu prac) 

− odbiory pogwarancyjne 

 Odbiór częściowy dotyczy tych elementów instalacji, które zgodnie z przewidywaną w 
dokumentacji technologią ulegają podczas wykonywania zakryciu uniemożliwiającym ich 
późniejszą kontrolę np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegających wypełnieniu 
i zabudowie przed terminem odbioru całej instalacji. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i kontroli jakości robót. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez nadzór inwestycyjny przy udziale wykonawcy. 

8.0. Obmiar robót  
Zasady obmiaru zgodne z przedmiarem robót 

9.0. Podstawa płatności  
Zasady płatności zgodne z ogólną specyfikacją techniczną.  

10.0. Przepisy związane  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

Warunków Technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 
nr 75 poz 690, nr 33/03 poz. 270 (z późniejszymi zmianami). 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. • „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

− PN-91/B - 02414 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.” 

− PN-91/B - 02420 „Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.” 
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SST-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Robót instalacji elektrycznych i instalacji niskoprądowych 

 

 
Kody robót : 
CPV – 45200000-9 Roboty instalacji elektrycznych i instalacji niskoprądowych. 
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1.0. Część ogólna  
1.1. Wstęp  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego inwestycyjnym p.n. 
„Zabudowa antresoli na Ip w budynku przy ul. Marynarki Polskiej 148” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
nieistotnych prostych prac i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres prac objętych ST  
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Wymagania 
ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich prac przy wykonaniu instalacji elektrycznych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
KOD CPV : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

KOD CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

2.0. Opis techniczny obiektu - ogólny zakres prac do wykonania  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja elektryczna i instalacja niskoprądowa 
modernizowanego budynku B:  

− instalacji elektrycznej oświetlenia obiektu; 
− instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego; 
− instalacji elektrycznej gniazd ogólnie użytkowych;  
− instalacji elektrycznej gniazd sieci komputerowej; 

− instalacje niskoprądowe –, LAN  

2.1. Instalacja zasilania i sterowania urządzeń technologicznych 
System zasilania - sieci elektrycznej TN-S. Instalacja zasilająca elektryczna winna być 
złożona z rozdzielnicy głównej RGnn zasilania ogólnego i oświetlenia oraz zasilania 
gniazd komputerowych i serwerowni. Należy wyodrębnić również osobną rozdzielnicę 
RT dla zasilania urządzeń technologii budynkowej to jest klimakonwektorów, central 
wentylacyjnych oraz urządzeń węzła cieplnego. RGnn wyposażona jest w analizator sieci 
, który należy podłączyć poprzez magistralę do stacji operatorskiej. Wraz z dostawą 
analizatora sieci w zakresie wykonawstwa instalacji jest dostawa i implementacja 
oprogramowania pozwalającego na podgląd on-line oraz archiwizację danych. 

2.2. Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemień ochronnych dodatkowych 
W instalacji należy przyjąć system 3+N+PE (TN-S) - linie odpływowe, rozdzielnice 
odbiorcze i odbiory za główną rozdzielnicą 0,4kV RGnn. Ochronę podstawową (przed 
dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja. Dla kabli i przewodów przewiduje się izolację 
odpowiednio 1000 V i 750V. Aparaty elektryczne, osprzęt i urządzenia odbiorcze winny 
posiadać dopuszczenia do stosowania w Polsce. Oprócz ochrony podstawowej należy 
zastosować ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim zrealizowaną przez 
samoczynne wyłączenie zasilania. Wyłączeniu podlega urządzenie, w którym nastąpiło 
uszkodzenie izolacji podstawowej. 
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2.3. Instalacja oświetlenia podstawowego. 
 Oświetlenie w biurach, na korytarzach należy wykonać przy użyciu opraw rastrowych do 
sufitów podwieszanych oraz natynkowych tam gdzie brak sufitów podwieszanych. W 
toaletach należy zastosować oprawy punktowe. Oprawy oświetleniowe pogrupowane są 
funkcjonalnie w obwody oświetleniowe. Załączanie i wyłączanie oświetlenia w 
pomieszczeniach realizowane jest lokalnie przez wyłączniki p/t. Dla oświetlenia 
bytowego należy stosować maksymalnie 3 rodzaje opraw oświetleniowych co ułatwi 
późniejszy serwis instalacji i zminimalizuje koszty eksploatacji. Obwody oświetleniowe 
należy wyprowadzić z rozdzielnicy RGnn w systemie TN-S i prowadzić w korytkach 
kablowych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym korytarza kondygnacji 
nadziemnej. Oświetlenie podstawowe spełnia funkcję oświetlenia powierzchni o 
poziomie natężenia oświetlenia nie mniejszego od określonego w normach i 
wynikającego ze sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń budynku. Poniżej 
określono listę wybranych pomieszczeń z przewidywanymi minimalnymi poziomami 
oświetlenia: 

− komunikacja pozioma - 100 lx  
− hall wejściowy z klatką schodową - 200 lx  

− pomieszczenia biurowe - 500 lx  

2.4. Instalacja zasilania gniazd ogólnych i gniazd komputerowych  
Instalacja ta przewidziana jest dla pomieszczeń biurowych, technicznych, węzłów 
sanitarnych i pozostałych pomieszczeń pomocniczych. Instalację tę wykonać w oparciu o 
przewody YDY 3*2,5 mm² , wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych. Prowadzić je 
należy na korytkach do poszczególnych pomieszczeń. W pomieszczeniach obwody 
prowadzone będą:  
 w biurach – rurach karbowanych w ścianach g-k  
Instalację tę wykonać w oparciu o przewody YDY 3*2,5 mm², wyprowadzone z 
rozdzielnic odbiorczych komputerowych i prowadzić ją należy jak obwody gniazd 
wtykowych ogólnych. Obwody gniazd komputerowych zabezpieczone są wyłącznikami 
nadmiarowo-prądowymi oraz różnicowoprądowymi czułymi na prądy sinusoidalne i stałe 
pulsujące „A". Stosować gniazda zintegrowane 

2.5. Instalacje niskoprądowe. 
 Projekt zakłada wykonanie instalacji Systemu Kontroli Dostępu, LAN. 
 

3.0. Określenia podstawowe. 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach prawa budowlanego. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

− Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

− Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
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związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową.  

− Część obiektu lub etap wykonania /kamień milowy/ - część obiektu budowlanego 
dająca się jednoznacznie wyodrębnić w procesie budowania lub część obiektu 
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji technicznoużytkowych i możliwa 
do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

− Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia prac i datę przekazania 
Wykonawcy placu budowy. 

− Dokumentacja techniczna - dokumentacja będącą załącznikiem do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. należy przez to rozumieć, Dziennik Budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty 
laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z 
osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, inne dokumenty BHP a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu, w przypadku dostaw urządzeń 
technologicznych dzienniki, protokoły rozruchu, eksploatacji. 

− Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. Jako komplet dokumentacji rozumie się egzemplarz 
papierowy wraz z wersją elektroniczną w formatach uzgodnionych w umowie.  

− Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

− Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

− Dziennik budowy – dziennik prac, stanowiący dokument przebiegu prac oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania prac. 

− Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
innych ważnych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać prace 
budowlane.  

− Instrukcja technicznej obsługi (DTR dokumentacja techniczno ruchowa - 
eksploatacji) - dokumentacja opracowana przez projektanta, dostawcę lub 
wykonawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
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− Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z 
realizacją prac, wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie 
potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę prac posiadająca 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
według prawa kraju, upoważniona do kierowania pracami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

− Księga obmiarów, rejestr obmiarów - akceptowana przez Zamawiającego książka 
z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych prac w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
przedstawiciela Zamawiającego  

− Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych prac.  

− Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania prac, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inwestora. 

− Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 

− Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

− Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi lub budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury. 

− Ochrona prac - zespół działań technicznych i organizacyjnych Wykonawcy 
/jeżeli umowa nie przewiduje inaczej/ mających na celu utrzymanie 
prawidłowego przebiegu prac z uniknięciem zdarzeń nagłych , nie dających się 
przewidzieć kradzieży , uszkodzeń sprzętu oraz utrzymania w należytym stanie 
już wykonanych elementów prac aż do odbioru końcowego i przekazania do 
eksploatacji Inwestorowi;  

− Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Prace, skierowaną do Zamawiającego. 

− Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

− Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
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− Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
kontrole dokonywane przez właściwy, upoważniony organ.  

− Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

− Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Prace Stałe i do 
których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca 
wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Plac budowy musi być przez Wykonawcę wyraźnie oznakowany i skutecznie, 
całodobowo zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. 

− Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  

− Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako 
podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla 
części Prac; oraz prawnych następców każdej z tych osób.  

− Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie ustnej, i pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji prac we wszystkich aspektach lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. Za polecenie Inspektora Nadzoru uważa się uwagę ustną, 
wpis do Dziennika Budowy, notatkę, szkic i wiadomość email wysłaną z 
potwierdzeniem dostarczenia do Wykonawcy. 

− Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie prac budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  

− Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania prac budowlanych.  

− Przedmiar prac - to zestawienie przewidzianych do wykonania prac 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
prac podstawowych.  

− Przedstawiciel Wykonawcy/Zamawiającego - oznacza osobę, wymienioną przez 
Wykonawcę/Zamawiającego w Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Wykonawcę/Zamawiającego osobnym upoważnieniem, która działa w imieniu 
Wykonawcy/Zamawiającego w zakresie upoważnienia.  

− Rekultywacja- należy przez to rozumieć prace mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 
budowy lub prac budowlanych.  

− Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia prac.  
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− Prace budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Specyfikacja SIWZ - oznacza 
dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym /Inwestorem/  

− Specyfikacja techniczna ST - oznacza niniejszy dokument zatytułowany 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac będący załącznikiem do 
SIWZ. 

− Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie narzędzia, aparaty, maszyny, pojazdy i 
inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukończenia Prac oraz usunięcia wszelkich 
wad. Wszystkie narzędzia, aparaty, maszyny, pojazdy i inne muszą posiadać 
ważne certyfikaty, badania, przeglądy.  

− Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) 
udostępnione przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Prac 
jak podano w Specyfikacji. 

− Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst.  

− Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są prace budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Teren budowy musi 
być przez Wykonawcę wyraźnie oznakowany i skutecznie zabezpieczony przed 
dostępem osób nieuprawnionych. Teren budowy po zmierzchu musi być 
oświetlony.  

− Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:  
− a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

−  b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego. 

− Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

− Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne 
Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru prac, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne 
dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.  

− Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki.  
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− Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

− Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę 
i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Prac, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  

− Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie 
Umowy oraz prawnych następców tej osoby(ób).  

− Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
 

4.0. Ogólne wymagania dotyczące prac 
 

Wykonawca prac odpowiedzialny jest za zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową, 
zgodność z zapisami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac oraz 
Zamawiającego. Jakość wykonania prac oraz wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia cech użytkowych i trwałości eksploatacyjnej. Zmiana materiałowa nie 
może również powodować w przyszłości okres gwarancji i pogwarancyjny/ zwiększenia kosztów 
serwisu lub eksploatacji. Prace instalacyjne elektryczne i akpia należy realizować zgodnie z Polskimi 
Normami /w podstawowym zakresie/ oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 
Wykonawca prac, musi się wykazać niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia robot 
instalacyjnych. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie i atesty do stosowania 
w budownictwie na terenie Polski. Prowadzenie instalacji linii zasilających i rozmieszczenie urządzeń 
elektrycznych powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami (wodnymi, 
telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Trasę 
przewodów opracować tak by unikać zbliżeń i skrzyżowań zarówno z instalacją odgromową 
wewnętrzną i zewnętrzną oraz kablami zasilającymi. Trasy kablowe prowadzić zgodnie z N SEP E 
004 Linie kablowe projektowanie i budowa /szczególnie dotyczy mocowań i oznakowania/. Przed 
przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, w 
przypadku stwierdzenia niejasności lub błędu zgłosić powyższe do Zamawiającego. Przy przejściach 
przez ściany, stropy wykonać przepusty z rury stalowej, PVC lub, o ile wymagane, zastosować 
uszczelnienie ogniochronne zgodnie z wymaganiami p-poż. i technologii budynku. 
 
4.1 Zgodność prac z dokumentacją projektową  
Przedmiot niniejszej specyfikacji został określony w dokumentacji technicznej. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opisów, wymiarów ważniejszy jest odczyt z pomiarów w rzeczywistości. 
Domierzanie odległości i niewielkie różnice powstałe z tytułu pomiarów w rzeczywistości i z 
dokumentacji traktuje się jako normalny błąd konwersji programowych, zastosowanej skali, 
dokładności wydruku. Przedmiary inwestorskie są materiałem pomocniczym co stanowi, że przy 
wystąpieniu ewentualnych różnic pomiędzy dokumentacją projektową a wartościami obliczeniowymi 
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kosztorysu właściwe dla przyjęcia są dane z Dokumentacji Technicznej. Zmiany, uzupełnienia i 
poprawki dokumentacyjne i wykonawcze jak wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
są włączone w cenę umowną. Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Techniczną i ST.  
 
4.2 Dokumentacja techniczna i powykonawcza  
Dokumentacja techniczna zawiera: • część opisową; • część graficzną - rysunki 8/18 Wykonawca do 
odbioru końcowego bez żadnych dodatkowych opłat i bez żadnych ograniczeń prawnych przekazuje 
Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie i wszelkie pozostałe prawa do dostarczonej 
Zamawiającemu dokumentacji i oprogramowania. 
 
4.3 Teren budowy  
4.3.1 Przekazanie placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy następujące podstawowe dokumenty /o ile umowa nie 
przewiduje inaczej/: 
• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik projektu, kierownik 
budowy, kierownicy prac) wraz z kompletnymi danymi teleadresowymi telefon, telefon komórkowy, 
adres e-mail; Inwestor przekaże teren prac wykonawcy w terminie ustalonym umową.  
 
W dniu przekazania terenu prac Inwestor przekaże Wykonawcy: 

− dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi  
− wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej /do opomiarowania przez Wykonawcę/, 

Wykonawca wykona z materiałów własnych i po zakończeniu kontraktu usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem 
obiektu). Wykonanie i demontaż punktów poboru mediów i ich opomiarowanie nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

 4.3.2 Zabezpieczenie terenu prac  
Zamawiający określi niezbędny sposób zabezpieczenia, ogrodzenia i oświetlenia terenu budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 4.3.3 Ochrona prac i prowadzenie prac Wykonawca i osoby dozoru Wykonawcy są 
jako jedyni odpowiedzialni za prawidłowe prowadzenie prac, pełną zgodność wykonywanych prac z 
przepisami BHP, stworzenie warunków dla wykonywania prac w sposób absolutnie bezpieczny dla 
pracowników i osób nadzoru. Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za ochronę prac w trakcie 
wykonywania i po ich wykonaniu, za wszelkie materiały i urządzenia używane do prac od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia prac i przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie 
utrzymywać prace i obiekty na własny koszt do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego już wykonane elementy były utrzymane w 
zadowalającym stanie, w czystości, ładzie organizacyjnym, oznakowane przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego i przekazania obiektu Inwestorowi. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie lub nie dopełni wymienionych wyżej ustaleń to na polecenie przedstawiciela 
Zamawiającego powinien rozpocząć wskazane prace nie później niż w 1 h godzinę po otrzymaniu tego 
polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy. Ochrona prac i prowadzenie prac 
dotyczy również całego zaplecza budowy Wykonawcy. 
 
 4.3.4 Stosowanie się do ustaleń prawa, przepisów i standardów  
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
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prowadzonymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania praw własności lub praw patentowych i jest 
jako jedyny /z całkowitym wyłączeniem Inwestora i służb Inwestora/ w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Wykonawca jako jedyny /z całkowitym wyłączeniem 
Inwestora i służb Inwestora/ jest w pełni i w całym zakresie odpowiedzialny za naruszenia wymagań 
prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. Wykonawca jest również jako jedyny i wyłącznie odpowiedzialny za 
kształtowanie i przestrzeganie postanowień i warunków BHP na budowie . Wykonawca każdorazowo 
natychmiast wstrzyma prace i natychmiast usunie ewentualnie występujące nieprawidłowości w tym 
zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania prac na polecenie 
Przedstawiciela Zamawiającego w przypadku stwierdzenia okoliczności prowadzenia przez 
Wykonawcę prac, które pośrednio lub bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ludzi na budowie lub 
grożą stratami materialnymi. Wykonawca po podpisaniu umowy złoży oświadczenie o wyłącznej 
odpowiedzialności z tytułu przestrzeganie praw i przepisów BHP jak wyżej. Jeśli nie dotrzymanie w/w 
wymagań spowoduje następstwa kar finansowych lub prawnych to w całości obciążą one Wykonawcę. 
  
4.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia prac, wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca będzie:  

− podejmować wszelkie konieczne działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

− analizował lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych w aspekcie ochrony środowiskowej, 

− wykonywał zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, 

− wykonywał zabezpieczenia zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− wykonywał zabezpieczenia uniemożliwiające powstanie pożaru. 

Koszty działań jak wyżej, opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji prac norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Utylizacja 
wszystkich odpadów budowlanych oraz ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy 
i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
 4.3.6 Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
rozmieści na terenie prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w 
pojazdach mechanicznych sprawny sprzęt przeciwpożarowy, zamontowany trwale i na widocznie 
oznakowanych punktach gaśniczych budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo 
niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami służb 
Zamawiającego i na polecenie pisemne. Wykonawca jest jako jedyny odpowiedzialny za wszystkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji prac przez personel i/lub 
podwykonawców Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar 
wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych.  
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4.3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
 Podczas realizacji prac Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz w warunkach nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi złożyć pisemne oświadczenie, 
że wszystkie osoby delegowane przez Wykonawcę do pracy na terenie budowy posiadają ważne 
zaświadczenia badań lekarskich oraz inne ważne uprawnienia i zaświadczenia w zakresie 
zezwalającym na wykonywanie przydzielonych czynności. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
w należytej czystości i standardzie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca jest również jako jedyny i wyłącznie odpowiedzialny za kształtowanie i przestrzeganie 
postanowień i warunków BHP na budowie . Wykonawca natychmiast usunie ewentualnie występujące 
nieprawidłowości w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania 
prac na polecenie Przedstawiciela  Zamawiającego w przypadku stwierdzenia okoliczności 
prowadzenia przez Wykonawcę prac, które pośrednio lub bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu 
ludzi na budowie lub grożą stratami materialnymi. Wykonawca przed przystąpieniem do prac 
przeszkoli personel i podwykonawców informując o zagrożeniach bezpieczeństwa z tytułu pracy po 
zmierzchu i w nocy. Dopuszcza się również możliwość pracy w soboty i niedziele po uzgodnieniu 
warunków i organizacji prac z Zamawiającym. Wykonawca po podpisaniu umowy złoży oświadczenie 
o wyłącznej odpowiedzialności z tytułu przestrzeganie praw i przepisów BHP jak wyżej. Jeśli nie 
dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę.  
 
4.3.8 Ograniczenia transportowe pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu prac. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie 
wszelkich, niezbędnych zezwoleń od władz co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich szkód z powyższego tytułu wyrządzonych. Wykonawca jest 
zobowiązany uzgodnić z Inwestorem limity, ograniczenia obciążeń dla dróg na terenie Inwestora.  
 
4.3.9 Uszkodzenia lub zniszczenia  
Wykonawca jest zobowiązany do działań na rzecz ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, natychmiast na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca 
zapewni w czasie trwania prac właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
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współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw /koszty działań 
jak wyżej, opłaty i kary w całości obciążają Wykonawcę/.  
 

5.0. Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu.  
5.1. Materiały wszystkie  
5.1.1 Wprowadzenie materiałów na budowę, zamiana materiałów W dokumentacji technicznej użyto 
nazw własnych materiałów i urządzeń oraz nazw producentów li tylko dla ścisłego określenia 
parametrów technicznych, ścisłego określenia wymaganego standardu i cech użytkowych. Wszystkie 
materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji technicznej i ST należy traktować jako 
standardy określające wymagania jakościowe i techniczne zdefiniowane przez Zamawiającego. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Wykonawca przedstawi 
przedstawicielowi Zamawiającego komplet materiałów planowanych do montażu dla całego zadania 
to jest: szczegółowe karty materiałowe zawierające informacje dotyczące:  

− nazwy, typ, rodzaj materiału lub urządzenia;  
− zestawienia wszystkich parametrów technicznych materiału podstawowego i zamiennego w 

formie tabeli;  
− świadectwa badania jakości, certyfikaty, rekomendacje; 

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się rzeczywistymi parametrami techniczno 
- użytkowymi Zamawiający ma 3 dni na potwierdzenie lub odrzucenie stosowania specyfikowanych 
materiałów a w sprawach o większej komplikacji technicznej 6 dni. Opóźnienie w przedstawieniu 
materiałów zamiennych do akceptacji skutkuje brakiem możliwości dokonywania późniejszych 
zamian materiałowych w stosunku do specyfikowanych w projekcie. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i wywiezione z terenu prac. Każdy rodzaj 
prac, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że prace nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.  
 
5.1.2 Pozyskiwanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego/Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego stosowne 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Przedstawicielowi 
Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do prac, wszystkie ww. koszty są 
zawarte w cenie kontraktowej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu prac. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie prac lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do prac lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Zamawiającego.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
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były dostępne do kontroli przez Przedstawicielowi Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich i nie stwarzać żadnego zagrożenia dla osób pracujących 
na terenie budowy lub dla środowiska.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu prac 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
 
5.1.3 Odbiór materiałów na terenie prac  
Materiały i urządzenia takie jak rozdzielnice, oprawy oświetleniowe, przewody, kable, sprzęt 
elektryczny itp. należy dostarczać na teren prac wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi; 
dostarczone na miejsce prac materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania prac, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez Zamawiającego. 
 
 5.2 Kable i przewody elektryczne  
Przy budowie instalacji elektrycznych wnętrzowych i zewnętrznych należy stosować kable i przewody 
zgodne z polskimi normami i przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w 
instalacjach wszystkie kable należy stosować w standardzie 0,6/1kV. Nie dopuszcza się zamian kabli i 
przewodów z żyłami miedzianymi na kable i przewody z żyłami aluminiowymi. Przekrój żył kabli i 
przewodów należy dobrać w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, wytrzymałości 
przeciążeniowej i obciążenia roboczego jak również spełnia warunki skutecznej ochrony porażeniowej 
wg stosownych norm i przepisów. Bębny z kablami i przewody należy przechowywać w miejscach 
osłoniętych, na utwardzonym podłożu,  zabezpieczone od uszkodzeń.  
 
5.3 Oświetlenie ogólne  
Jeżeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia stosować źródła 
światła i oprawy spełniające wymagania norm i przepisów. W trakcie montażu opraw 
świetlówkowych należy zwrócić uwagę na uniknięcie efektu stroboskopowego i stosować przemiennie 
zasilanie z różnych faz. Oprawy winny charakteryzować się parametrami jak specyfikowane w 
dokumentacji technicznej. Z uwagi na bardzo trudne warunki pracy urządzeń zwraca się uwagę na 
konieczność zachowania specyfikowanego parametru IP. 
 
 5.4 Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i będzie gwarantować przeprowadzenie prac, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustaleń w 
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez 
Przedstawicielowi Zamawiającego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac 
musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy, musi posiadać ważne 
dopuszczenia i certyfikaty. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca dostarczy, Przedstawicielowi 
Zamawiającego wykazy stosowanego sprzętu, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania /np. dźwigi/, tam gdzie jest to wymagane przepisami oraz oświadczenie 
podpisane przez osobę reprezentującą Wykonawcę o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy 
wszystkich wymaganych przepisami uprawnień do kierowania, użytkowania odpowiedniego sprzętu i 
urządzeń. Każde urządzenie, sprzęt wyposażenia nie gwarantujące zachowania warunków 
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technologicznych i warunków BHP nie mogą być dopuszczone do prac. Wykonawca jest zobligowany 
do skalkulowania kosztów pracy sprzętu w cenie ofertowej - umowy. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.  
 
5.5 Rusztowania i drabiny  
Dopuszcza się stosowanie tylko atestowanych rusztowań montowanych i odebranych przez osoby 
uprawnione Wykonawcy. Każde rusztowanie użytkowane na budowie musi posiadać właściwą kartę 
informacyjną. Dopuszcza się stosowanie tylko drabin aluminiowych i drabin aluminiowych z 
podestami. Wszystkie drabiny i rusztowania modułowe muszą posiadać atesty oraz być poddawane 
udokumentowanym przeglądom. 
 
 5.6 Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i na właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu musi zapewnić prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji technicznej, ST dla realizacji zadań w terminie przewidzianym w umowie. W ruchu na 
drogach publicznych pojazdy użytkowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych pozostałych parametrów 
technicznych. Środki transportu przekraczające dopuszczalne obciążenia osiowe mogą być 
dopuszczone do ruchu tylko przez właściwy zarząd drogi /umowa z Wykonawcą/ pod warunkiem 
przywrócenia jej stanu pierwotnego koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu prac.  

 
6.0. Wymagania dotyczące wykonania prac i kontroli jakości  

 
6.1 Zasady planowania wykonania prac 
 Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji terenu budowy i 
harmonogram realizacji prac uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
instalacje elektryczne wnętrzowe oraz oświetlenie terenu oraz uzgodnione ze służbami technicznymi 
Inwestora okresy 13/18 wyłączenia napięcia w istniejących sieciach elektroenergetycznych, 
informatycznych i innych wewnątrzzakładowych systemach z projektowaną budową. Wykonawca 
przed zakończeniem prac przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac odbioru 
końcowego , testów i szkoleń. 
 
6.2 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
niniejszej ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji prac 
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, przekroczenia czasookresów realizacyjnych 
określanych przez "kamienie milowe" prac to jest opóźnień stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia prac, Inspektor ma prawo wprowadzić nowego podwykonawcę /zlecenie Inwestora "z 
ręki" / na określone prace na koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone o 
wartość przedmiotowego zlecenia.  
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6.3 Program zapewniania jakości  
Do obowiązków Wykonawcy po podpisaniu umowy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), który to program 
przedstawi zamierzony sposób wykonania prac, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości podstawowo winien zawierać:  

− plan zagospodarowania terenu prac; 
− plan i organizację zaplecza biurowo - socjalnego budowy;  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem prac; 
− punkty pożarowe i punkt pierwszej pomocy - apteczkę budowy;  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów prac,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych prac  
− organizację wykonania prac, w tym termin i sposób prowadzenia prac, 
− organizację i sposób prowadzenia prac niebezpiecznych.  

 
6.4 Zasady kontroli jakości i prac  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie inne 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli prac. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz prac z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że prace wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania prac  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i prac ponosi 
Wykonawca.  
 
6.5 Pobieranie próbek  
Próbki jeżeli tego będzie wymagała technologia i /lub program jakości będą pobierane losowo. Na 
zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.  
 
6.6 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, przepisów prawa i 
instrukcji. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i prac z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Raporty z badań 
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 Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami 
badań niezwłocznie nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach według 
uzgodnionego wzoru. 
 
 6.8 Certyfikaty i deklaracje 
 Wykonawca może stosować tylko te wyroby i materiały i urządzenia które:  

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą;  
− posiadają aprobaty techniczne w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, 
− posiadają certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki 
− które spełniają wymogi SST  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do prac będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9 Dokumentacja prac  
Dziennik budowy  
Do dziennika prac należy wpisywać w szczególności:  

− datę przejęcia terenu prac, 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych, 
− datę rozpoczęcia prac, 
− uzgodnienie przez przedstawiciela Zamawiającego PZJ i harmonogramów prac,  
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− przebieg prac, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
− uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
− daty wstrzymania prac z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  
− zgłoszenia i daty odbioru prac zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów prac,  
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania prac podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia prac, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania prac, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań,  
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  
− inne istotne informacje o przebiegu prac. 

 
 Książka obmiaru prac Księga obmiaru prac zawiera karty obmiaru prac z:  

− numerem kolejnym karty,  
− podstawą wyceny i opisem prac, 
− ilością przedmiarową prac, 
− datą obmiaru;  
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami ;  
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− ilością prac wykonanych  
 
 Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru prac. Winny być udostępniane na każde życzenia Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 Pozostałe dokumenty prac  
Do dokumentów prac zalicza się także:  

− protokół przekazania terenu prac  
− protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,  
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  
− harmonogram prac,  
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru prac, 
− protokoły z narad i ustaleń,  
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
− korespondencja. 

 

7.0. Obmiar prac.  
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru prac  
Obmiar prac musi odzwierciedlać faktyczny stan, zakres wykonanych prac. Obmiaru prac dokonuje 
Wykonawca. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru prac. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich prac. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń przedstawiciela Zamawiającego dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych prac będzie przeprowadzony zgodnie z częstością 
wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania prac.  
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem prac, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wykonany obmiar prac zawierać będzie:  
podstawę wyceny i opis prac,  
ilość przedmiarową prac (z kosztorysu ofertowego),  
datę obmiaru,  
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego,  
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obmiar prac z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 
wysokość x ilość = wynik obmiaru,  
ilość prac wykonanych od początku budowy, • dane osoby sporządzającej obmiar.  
 

8.0. Odbiór prac  
8.1. Rodzaje odbiorów  
Prowadzone przez Wykonawcę prace podlegają następującym odbiorom prac, dokonywanym przez 
powołaną przez Inwestora Komisję Odbioru Prac.  
Dotyczy to: 

− odbiorów prac zanikających; 
− odbiorów częściowych,  
− odbiorów elementów prac,  
− odbioru końcowego, przekazania do eksploatacji.  

 
Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru tego 
dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.  
Gotowość danej części prac zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego.  
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Przedstawiciela Zamawiającego. Jakość 
i ilość prac ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie wizji lokalnej, 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i ustaleniami.  
 
Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. Odbioru częściowego 
prac dokonuje się dla zakresu prac określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym prac.Odbioru prac dokonują Przedstawiciele Zamawiającego/ Komisja Odbioru 
Prac  
 
Odbiór końcowy - przekazanie do eksploatacji  
Wykonawca zgłosi na piśmie gotowość do odbioru końcowego prac przed terminem zakończenia prac 
określonym w umowie. W tym samym dniu złoży Zamawiającemu wszystkie wymagane umową i 
Prawem dokumenty i ponadto;  

− dokumentację powykonawczą;  
− komplet pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej i akpia;  
− komplet pomiarów natężenia oświetlenia;  
− dokumentację geodezyjną;  
− komplet certyfikatów, kart katalogowych, aprobat, DTR użytych materiałów i urządzeń; • 

instrukcje użytkowania;  
− wykazy firm serwisowych i dane teleadresowe osób do kontaktu;  
− komplet oświadczeń kierowników prac;  
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− komplety kluczy;  
− sprawozdania techniczne;  
− poświadczenia przeprowadzonych szkoleń personelu Inwestora; 

Zamawiający w czasie do 7 dni stwierdzi pisemnie kompletność złożonej dokumentacji i potwierdzi 
wpisem w dzienniku prac zakończenie prac montażowych. Będzie to stanowiło podstawę do ustalenia 
terminu rozpoczęcia czynności odbiorowych polegających podstawowo na:  

− sprawdzeniu zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym; 
− wykonania testów ruchowych urządzeń i aparatów,  
− kontrolnych pomiarów oświetlenia podstawowego i awaryjnego;  
− sprawdzeniu działania systemów zabezpieczeń i bezpieczeństwa;  
− sprawdzeniu działania układów regulacji i sterowania  

 
W przypadku stwierdzenia usterek lub pominięć w wykonawstwie projektu Wykonawca na polecenie 
Zamawiającego w trybie natychmiastowym usunie usterki i braki. W przypadku braku możliwości 
wykonawczych  lub odmowy ze strony Wykonawcy wykonania prac naprawczych, Inwestor może 
zlecić wykonanie tych prac na koszt Wykonawcy. Koszty tych prac umniejszą wynagrodzenie 
umowne Wykonawcy.  
 

9.0.  Podstawy płatności  
 

9.1. Ustalenia ogólne  
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej prace w SST i w dokumentacji technicznej. Wynagrodzenie 
ryczałtowe nie obejmuje prac nie wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz prac 
opisanych projektem a nie wykonanych.  
 

10.0. Przepisy związane  
Ustawy  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 
1118 z późniejszymi zmianami).  

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 
późniejszymi zmianami).  

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 
z późniejszymi zmianami).  

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2009r, Nr 178, poz.1380). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).  

− i inne związane z realizacją projektu.  
 
Rozporządzenia  
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj ącego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, 
poz. 1650 z późniejszymi zmianami).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). • 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
prac budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 
2072).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2004, Nr 198, poz. 2042).  

− i inne związane z realizacją projektu.  
9.3. Normy • 

−  PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  

− PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
18/18 łączeniowymi.  

− PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

− PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

− PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

−  PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

− PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

− PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

− PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
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wyrównawcze instalacji elektrycznych. PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe.  

− PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa • PN-92/N-01256.01 
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa  

−  PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  
−  PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe  
− PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  

− i inne związane z realizacją projektu. 
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−  

SST-8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Roboty w zakresie wentylacji i klimatyzacji 

 
Kody robót : 
CPV – 45331200-8 Roboty w zakresie wentylacji i klimatyzacji. 
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1.0. Część ogólna  
1.1. Wstęp  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru prac w zakresie wentylacji i klimatyzacji związanych z wykonaniem zadania 
inwestycyjnego inwestycyjnym p.n. „Zabudowa antresoli na Ip w budynku przy ul. Marynarki 
Polskiej 148” 

● montaż jednostek wewnętrznych  
● montaż jednostki zewnętrznej  
● montaż rurociągów miedzianych  
● montaż rurociągów pvc  
● montaż syfonów pvc  
● montaż izolacji termicznej  
●  montaż kanałów wentylacyjnych  
● montaż nawietrzaków  
 

1.2. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST – Wymagania ogólne.  

1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
− 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
− 45331200-8 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza  
− 5331210-1 Instalowanie wentylacji 
− 45331220-4 Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza  
− 5331230-7 Instalowanie sprzętu chłodniczego  

 

2.0. Materiały  
 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 
montażowych 
 itp. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących 
przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

− Jednostki wewnętrzne typ AS12UFADR 
− Jednostka zewnętrzna typ AJYA54LCLR 
− Sterowniki przewodowe - dostawa w komplecie z jednostkami wewnętrznymi  
− Konstrukcja wsporcza stalowa pod jednostkę zewnętrzną  
− kanał wentylacyjny typ spiro φ 150 mm  
− Rury miedziane dla chłodnictwa φ 6,35 – 19,05 mm  
− Kształtki do rur miedzianych dla chłodnictwa φ 6,4 – 28,6 mm  
− Rury i kształtki PVC klejone na zimno φ25 – 32 mm  
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− Syfon umywalkowy pvc  
− Otuliny izolacyjne kauczukowe gr. 15 mm  
− Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm * 

 

Składowanie 

− jednostki wewnętrzne, zewnętrzną i sterowniki składować w opakowaniu fabrycznym na 
placu budowy na regałach i paletach w zamkniętych pomieszczeniach.  

− Wentylatory, przewietrzniki, nawietrzaki i syfony składować w opakowaniach fabrycznych w 
budynku w zamkniętych pomieszczeniach  

− Rury miedziane składować na placu budowy na regałach w zamkniętych pomieszczeniach. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany w 
pojemnikach.  

− Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne należy chronić je przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  

− Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. 1 m.  

− Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

− Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

− Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je korkami,  
− Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia - w 

miarę moŜliwości przechowywać opakowaniach fabrycznych. 
− Nie dopuszczać do zrzucania i „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
− Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta.  

− Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.  

− Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:  

  - długotrwałą ekspozycją słoneczną,  

  - nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ.  

 

3.0. Sprzęt  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca 
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dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− podstawowe narzędzia ręczne do cięcia i obróbki rur miedzianych lutowanych lutem twardym  
− podstawowe narzędzia ręczne do cięcia i obróbki rur pvc klejonych na zimno  
− komplet elektronarzędzi  

− komplet narzędzi ślusarskich  

komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych  

 

4.0. Transport  
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi.  

− Jednostki wewnętrzne i zewnętrzna, wentylatory, przewietrzniki, sterowniki, kształtki i rury w 
kręgach mogą być przewożone samochodami dostawczymi.  

− Rury w prętach mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
− Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
− Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
− Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
− Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
− Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
− Wyładunek materiałów powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
− Materiałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
− Transport materiałów powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 

wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
− Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej krytymi samochodami dostawczymi 

lub skrzyniowymi w kartonach lub rękawach foliowych  
− Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć je przed 

przemieszczaniem  
− Wysokość ładunku na samochodzie nie może powodować jego odkształceń i uszkodzeń  
− W czasie transportu otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i 

rozpuszczalnikami organicznymi  
− Załadunku i rozładunku otulin dokonywać ręcznie dbając, by nie doszło do powstania 

uszkodzeń Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
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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.  

5.0. Wymagania dotyczące wykonania instalacji  
 

* Montaż klimatyzacji 

Jednostki wewnętrzne i zewnętrzną oraz sterowniki instalować w miejscach wskazanych w projekcie 
dokładnie z wymogami instrukcji montażu producentów. Jednostkę zewnętrzną ustawić na dachu na 
konstrukcji ze stali kształtowej. Wymiary w/w konstrukcji zdjąć z natury po dostarczeniu urządzenia 
na plac budowy. Jednostkę zewnętrzną połączyć z jednostkami wewnętrznymi przewodami 
chłodniczymi z rur miedzianych lutowanych lutem twardym posiadającymi atest do czynnika 
chłodniczego R410A. Po zakończeniu prac montażowych dokonać próby szczelności rurociągów na 
ciśnienie i próżnię na 20 bar w ciągu 24 godzin.. Stosować elementy technologii „Fujitsu”. Rurociągi 
powyższe układać w bruzdach pod tynkiem i na ścianach w obudowach z tworzywa sztucznego. Do 
zamurowania bruzd używać zaprawy nie zawierającej wapna. Zespoły mające silniki elektryczne 
należy uziemić.  

* Regulacja  

Regulacja parametrów i sterowanie pracą poszczególnych jednostek wewnętrznych odbywało się 
będzie automatycznie w oparciu o zadaną temperaturą wewnętrzną przy pomocy programatorów 
bezprzewodowych. Dla każdej jednostki wewnętrznej przewiduje się po jednym programatorze.  

*Odprowadzenie skroplin  

Dla odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych wykonać instalację z rur pvc systemu „Nibco” 
klejonych na zimno. Rurociągi połączyć z urządzeniami zgodnie z instrukcją montażu jednostek 
wewnętrznych i prowadzić ze spadkiem w kierunku punktów włączenia do kanalizacji sanitarnej. Rury 
prowadzić po wierzchu ścian w obudowach z tworzywa sztucznego i w bruzdach pod tynkiem. W 
miejscach włączenia rurociągów odprowadzających skropliny do kanalizacji podejście odpływowe 
zaopatrzyć w syfon.  

Izolacje termiczne rurociągów miedzianych  

Rurociągi zaizolować otulinami z pianki kauczukowej gr. 1,5 cm. Montaż izolacji cieplnej 
wykonywać po uprzednim przeprowadzeniu prób szczelności. Powierzchnia izolowana powinna być 
czysta i sucha. Materiały izolacyjne powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania 
ich na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość zawilgocenia i uszkodzenia. Roboty 
izolacyjne na zewnątrz budynku prowadzić tylko podczas pogody bez opadów atmosferycznych.  

Ilość materiałów magazynowanych na stanowisku pracy nie powinna przekraczać ilości zużywanej w 
ciągu jednego dnia. Wykonana izolację zabezpieczać na bieżąco przed wpływami atmosferycznymi. 
Grubość izolacji termicznej nie powinna się różnić od podanej w projekcie więcej niż –5 do +10 mm. 
Poszczególne otuliny należy nakładać na styk czołowy, tak aby ściśle przylegały do powierzchni 
izolowanej.  

6.0. Kontrola, badani i odbiór robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 
materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  

7.0.  Obmiar robót  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Obmiar 
robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia 
i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiarowe:  

− W m mierzy się: - długości rurociagów  
− W m2 mierzy się: - powierzchnię termoizolacji 

− W kpl. lub szt. mierzy się: - urządzenia i uzbrojenie  

8.0. Odbiory robót  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja powykonawcza  
− Dziennik Budowy  
− Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
− Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  
− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
− Protokoły odbiorów częściowych 
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− Protokoły regulacji wstępnej urządzeń  

Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 
poszczególnych urządzeń  

Przy odbiorze końcowym instalacji wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.  

W szczególności należy skontrolować :  

− użycie właściwych materiałów i urządzeń, 
− prawidłowość wykonania połączeń,  
− zgodność montażu urządzeń z wymogami instrukcji producentów i DTR  
− jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,  
− odległości przewodów względem innych instalacji i od przegród budowlanych,  
− prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  
− prawidłowość ustawienia uzbrojenia kanałów  
− prawidłowość wykonania izolacji,  
− zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

− wydajność nawiewników i wywiewników 

Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić zgodność z projektem w zakresie: rodzaju 
materiału zastosowanego na płaszcz osłonowy, zamocowania elementów płaszcza oraz ogólnego 
wyglądu zewnętrznego zaizolowanego kanałów. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony 
protokołem odbioru sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli wszystkie badania 
kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za wykonane zgodnie z wymogami 
normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać 
poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru.  

9.0. Podstawa płatności  
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 9.0. - 7 - Płatność za metr bieżący rurociągów, sztuk klimatyzatorów i armatury należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników 
pomiarów.  

10.0. 10. Dokumenty odniesienia  
1. PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie  

2. PN-78/B- 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze  

3. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych.  

4. PN – 78/B – 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze  
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5. PN-83/B-03430: - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania  

6. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  

7.PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania.  

8. EN 133/20-CuDHP Rury miedziane  

9. EN 1254 Łączniki miedziane do lutowania kapilarnego  

10. PN-92/H-87025 Łączniki gwintowane z mosiądzu  

11.PN-91/H-87026 Łączniki gwintowane z brązu  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Ustawa z dnia 
7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz 2016, z późniejszymi 
zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


