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ST I. ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE 
 
ST  I.01 - WYMAGANIA OGÓLNE 
ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45000000-7) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 „Wymagania Ogólne" 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robot, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA 
BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. 
PIŁSUDSKIEGO 11”. 
 
- Wyburzenia i rozbiórki; 
STACJA PALIW, WIATA STALOWA, GARAŻE STALOWE, BUDYNEK PSÓW 
SLUŻBOWYCH, PLAC POD KOJCAMI 
- Termoizolacja;  
BUDYNKU BIUROWEGO ISTNIEJĄCEGO 
- Wymiana okien PCV; 
w BUDYNKU BIUROWYM ISTNIEJĄCYM 
- Adaptacja budowlano-instalacyjna, w tym instalacje niskoprądowe; 
w BUDYNKU BIUROWYM ISTNIEJĄCYM, PdOZ i SPACERNIAK 
- Adaptacja pomieszczeń i przeniesienie agregatu prądotwórczego; 
w BUDYNKU BIUROWYM ISTNIEJĄCYM 
- Adaptacja pomieszczeń na magazyn broni; 
w BUDYNKU BIUROWYM ISTNIEJĄCYM 
- Termoizolacja;  
BUDYNKÓW GARAŻY 
- Adaptacja budowlano-instalacyjna segmentu garażowego na warsztat mechaniczny; 
SEGMENT CIĄGU BUDYNKÓW GARAŻY 
 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 
2013 poz. 1129 ) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich 
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
powinna być stosowana w zgodności z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. 
Wykonawca będzie stosował się do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nieopisanych przez ST będącą składową częścią Dokumentów Kontraktowych. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych 
zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
1) Przedmiar Robót. 
2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, których stosowanie 
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne 
 



Strona 4 z 104 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa, 1989-90, w normach aktualnych - przywołanych w niniejszej specyfikacji, 
o ile nie stoją one w sprzeczności normami aktualnymi przywołanymi w ST. 
4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie 
mogą zachodzić pomiędzy normami, a zapisami wzajemnie pomiędzy Warunkami 
technicznymi, o których mowa wyżej, normami powinny być wyjaśniane przy udziale 
Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do Robót.  
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
 
1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
robót należy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowi one inaczej niż 
zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować 
w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 
1) Umowa. 
2) Przedmiary Robót 
3) Specyfikacja Techniczna. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3.1. Zakres robót do wykonania 
Zakres robot wynika z Przedmiarów Robót i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu: 
 
Jeżeli z Przedmiarów Robót wynika niezbędność wykonania robot nie wymienionych 
w powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, 
a warunki wykonania i odbioru tych robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST. 
1.4. Określenia podstawowe 
        Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę 

z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 

Zamawiającego na warunkach Umowy. 
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca 

w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących 
sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Przedmiarami Robót, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków Umowy. 

1.4.5. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do 
reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
Robót Budowlanych z Przedmiarami Robót, Specyfikacjami Technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako 
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna 
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł 
umowę o wykonanie części Robot oraz jej następcy prawni. 

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio  
           wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu  
           Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 
1.4.9. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty  
           Poprawkowe, stosownie do okoliczności. 
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1.4.10. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu  
             zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym  
             również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.4.11. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne  
             lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez  
             Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie  
             Odbioru. 
1.4.13. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z  
             przestrzeni zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
1.4.14. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do  
             budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót  
             Budowlanych. 
1.4.15. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część  
             Robót Budowlanych. 
1.4.16. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub  
             zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych  
             oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 
1.4.17. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania  
             Robót, zgodne z Przedmiarami Robót i Specyfikacjami Technicznymi,  
             zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie 
             postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca  
             przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona  
             najkorzystniejsza Oferta. 
1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w  
             ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad  
             zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.4.20. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie  
             mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 
1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.23. Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za 
wykonanie części lub całości Robót. 
1.4.24. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny  
             czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów  
             pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu  
             Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy,  
             wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w  
             ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami,  
             które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako  
             wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z  
             usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.27. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
1.4.28. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości  
             lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego,  
             liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
1.4.29. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może  
             rozpocząć Roboty Budowlane. 
1.4.30. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć  
             całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru  
             Końcowego. 
1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi  
             Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, w tym dokumentacja  
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             geodezyjna. 
1.4.33. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki  
             dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST –  
            oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i  
             sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
1.4.35. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją  
             Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
1.4.36. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane  
             Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.37. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  
             okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez  
             organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.38. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających  
             Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
1.4.39. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robot, zgodnie  
             z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna  
             Data Zakończenia. 
1.4.40. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie  
             ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu. 
1.4.41. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót  
             Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.42. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robot związanych z  
             usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami  
             zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań,  
             pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz  
             zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru  
             Końcowego. 
1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do  
             rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej, a powstających na tle realizacji  
             Umowy. 
1.4.45. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie  
             można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną  
             wyrobu stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,  
             wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
1.4.47. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi  
             tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi  
             tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.4.48. Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji  
             wydany przez polską lub europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich  
             wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,  
             wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub  
             usługa są zgodne z określoną norm lub innym dokumentem normatywnym w  
             odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.49. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z  
             zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień  
             zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym  
             dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i  
             stosowania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Terenu Budowy i użytkowania ich oraz przekaże: 
a) obszar placu budowy, 
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b) jeden komplet Specyfikacji Technicznych. 
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu obiektów placu budowy. 
 
1.5.2 Dokumentacja budowy i Powykonawcza 
a) Dokumentacja budowy składa się z: 
- Przedmiaru Robot, 
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot. 
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji 
Powykonawczej całości wykonanych Robót. 
 
1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją budowy i Specyfikacjami Technicznymi 
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, 
zgodnie z Przedmiarem Robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowi część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Przedmiarem Robót 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Dane określone w Dokumentacji budowy i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać Odpowiedni Zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją budowy lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy i składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym, 
 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikali oraz innych 

szkodliwych substancji, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
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- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały Aprobatę Techniczną, wydaną 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 Robot ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
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 Robot 
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 nie być gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
1.5.9 Zajęcie pasa drogowego 
Na zasadach i zgodnie ze zgodą wydaną przez MZUiM w Dąbrowie Górniczej. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten 
powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i 
zawierać takie informacje jak: 
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
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g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
 
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) 
powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o dacie Rozpoczęcia Robót oraz o dacie Zakończenia. 
Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 
10.2., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z 
Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej (bez znaku CE).  
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a 
więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez 
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem 
CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów 
członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 
10.2.7. 
b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak 
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bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 
 
2.2 Jakość stosowanych materiałów 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
budowy i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, 
świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę 
postępu Robot i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora 
Nadzoru, jeżeli został powołany). Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany) może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 
Zgodności: 
- z Polską Normą , 
- z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
 
b) oznaczenie znakiem CE. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji budowy i ST 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji budowy i 
specyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu 
właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych wymagań estetycznych 
założonych w dokumentacji budowy oraz ST. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod 
warunkiem: 
a) spełnienia minimum tych samych właściwości i parametrów technicznych i estetycznych. 
b) uzyskania akceptacji Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) 
zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie 
każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 
nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw 
jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i 
Deklaracje Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, 
jeżeli został powołany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie 
badań sprawdzających. 
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Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się 
uważać za nieprzyjęte. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wszystkie materiały budowlane należy przechowywać i składować zgodnie z wymaganymi 
normami. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z Ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
i Programie Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli 
został powołany). 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji budowy, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w terminie przewidzianym w Umowie. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji budowy i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
budowy, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji budowy lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji budowy, ST oraz w normach i 
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Program robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 
Umową. 
5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy 
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu 
Budowy, w szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren 
Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 
5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
Tablice informacyjne przy niniejszych pracach są wymagane, natomiast ogłoszenie 
zawierające bioz nie jest wymagane 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
budowy, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z 
art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – nie dotyczy. 
 
6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja 
dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i 
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw 
autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich 
korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie 
tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie 
z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z 
takich rozwiązań. 
 
6.1.4 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i 
jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót 
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja 
Robot Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu 
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo 
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Budowlane, „odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty 
Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji 
o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego”. 
 
6.1.5 Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany, nie może wydawać poleceń wykonywania 
Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Nie dotyczy. 
 
6.3 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 
6.4 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria 
określone w punkcie 2 niniejszej ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.5 Dokumenty budowy 
6.5.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem. 
 
6.5.2 Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie Uproszczonym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie 
obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
 
6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej jako Dokumentacja Powykonawcza. Dokumenty te stanowią załączniki do 
Odbioru Robot. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości robót. 
Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Powykonawczej, która zostanie dostarczona w 
tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu (lub 
Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany. 
 
6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły Odbioru Robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
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6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru 
Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem Nadzoru, 
jeżeli został powołany)u. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę. 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje Odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robot Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 
3) Odbiór Końcowy, 
4) Odbiór Pogwarancyjny. 
 
8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli 
został powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli 
został powołany). Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub 
Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem 
potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego 
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(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne 
certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o 
tym fakcie. 
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji budowy i ST ocenia Zamawiający 
(lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów 
przedłożonych przez Wykonawcę. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony 
przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności 
Wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiór Końcowy 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wg 
pkt. 1.5.2.b 
b) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
c) Specyfikacje Techniczne, 
d) Receptury i ustalenia technologiczne, 
e) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
PZJ, 
f) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z ST 
g) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały, 
h) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z 
uwag i zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w trakcie 
budowy, o ile takie roboty występowały, 
i) Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją budowy i 
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru, jeżeli taki został powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa powyżej. 
Odbioru Końcowego Robot dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz zgodności wykonania robot z Dokumentacją budowy i ST. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość 
wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją budowy i ST, 
Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją budowy i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
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Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.4. Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego 
Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego 
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, 
w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robot wpływających na 
funkcjonowanie obiektu.  
Jeżeli nie zostaną wskazane wady dotyczące wykonania Robót wpływające na 
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do 
zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z 
Umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O 
ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót 
wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny 
Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu 
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena 
Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w 
ST i w Dokumentacji budowy. 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią 
dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze 
Robot. 
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty 
związane z prowadzeniem Robot: 
a) koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji; 
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
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możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. W ramach Ceny 
Umownej Wykonawca zapewni: 
a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 
b) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
c) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
d) prace porządkowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w rożnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie 
z Dokumentacją budowy i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  
 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, 
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 
2) 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. 
2004 nr 202 poz. 2072). 
3) 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. 2003 nr 120 poz. 1126). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 
5) 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. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 
71). 
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. 2004 nr 198 poz. 2041). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spe niać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). 
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
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9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 
nr 249 poz. 2497). 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy –Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 
11) 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 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 
108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 
1650). 
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 
1650). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. BRANŻA  BUDOWLANA 
 
ST II. 01    Kod CPV  45100000-8   Roboty przygotowawcze   
 
- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji należy wykonać oczyszczenie terenu. 
- wykonać organizację placu budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych, 
wywrotek lub dźwigu samojezdnego, 
- zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów wraz z 
zapewnieniem dojazdu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ST II. 02    Kod CPV  45111300-1;  
Roboty w zakresie burzenia  i rozbiórki obiektów budowlanych,  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot w zakresie 
prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym 
obiekcie budowlanym. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA 
BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. 
PIŁSUDSKIEGO 11”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robot 
przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu. 
Zakres robot obejmuje całość robot przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych 
zgodnie z Przedmiarem Robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się 
odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 
 
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów 
obiektu przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do 
utylizacji. 
 
1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania 
urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku 
odpadów. 
 
1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe 
określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją budowy i ST. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Składowanie materiałów 
Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki 
Zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania 
podane w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać ręcznie lub przy 
użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu 
Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa 
niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Urobek nie może w 
czasie transportu wydzielać pyłu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robot należy przeprowadzić badanie stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z 
obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez cały czas trwania robot należy 
pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z 
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot. 
Kierownik robot powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz 
sposoby ich zabezpieczania. 
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Elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu (zwłaszcza zieleń wysoką) należy 
zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 
7. Jednostką obmiaru jest: 
- m3, 
- m2, 
- mb, 
- kg, 
- tona, 
- szt/kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.8.1. Podstawa 
odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
Dokumentacją budowy, Przedmiarem Robót i ST. 
Wszystkie nazwy własne ujęte w Dokumentacji budowy i ST stanowią propozycję lub 
konieczność nawiązania się do istniejących systemów funkcjonujących w budynku. 
 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg 
zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru 
powinny być poszczególne fazy robot. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robot oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robot  zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 10. 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002r.). 
4) 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 poz. 140). 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 



Strona 22 z 104 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.). 
7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 
zmianami. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 03    Kod   CPV 45111200-0 
ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

 
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 robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Wykopy, wykonanie warstw filtracyjnych, podsypek i nasypów, wykonanie warstwy 
filtracyjnej, podkład podposadzkowy z piasku zwykłego, zasypki, transport gruntu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

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

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót materiały nie występują. 
2.2. Grunty do wykonania podkładu  

Do wykonania podkładu należy stosować piasek i pospółki żwirowo-piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 
2.3. Do wykonania podkładu z piasku należy stosować piasek zwykły. 
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 
budowlanych itp. 

 
3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprawnego technicznie 
sprzętu. 
 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
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5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
a) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 

1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 
równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a 
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć 
się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 

wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 

równomiernie warstwami grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie 

mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
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 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie 
jedną warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 
według próby normalnej Proctora. 

 
5.3. Zasypki 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 
grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 
ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 
 
6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

 
 
6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
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– sposób i jakość zagęszczenia. 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 
wykopy – [m3] 
podkłady i nasypy – [m3] 
zasypki – [m3] 
transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  Podstawa płatności 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 
ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 
10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów               i wymiarów. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 27 z 104 

ST II. 04    Kod   CPV 45262210-6 
Roboty fundamentowe 
 
ZBROJENIE BETONU 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na placu budowy. 

 
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 zbrojenia betonu. 
Wykaz robót; 
- wykonanie zbrojenia ław fundamentowych, 
- wykonanie zbrojenia schodów, 
- wykonanie zbrojenia elementów żelbetowych, 
W zakres tych robót wchodzą: 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  A-IIIN. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją budowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-  /H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
1) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze 
wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 Mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
     RB500w 8–32 500 550 10 d = 4a(180) 

 
2) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
(3)  Wady powierzchniowe: 
1. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
2. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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3. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i 
prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 
1. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

2. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

3. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

4. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 

(5) Badanie stali na budowie. 
1. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

2. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor 
Nadzoru. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
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b) Przygotowanie zbrojenia. 
 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. 
 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002 
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 
 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 
 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. 
 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 
 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 

 
6.  Kontrola jakości 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

 
8.1. Odbiór zbrojenia 
 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z postanowieniami 

niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich 
poza teren robót. 
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10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 
BETON I BETONOWANIE 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

 
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 betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem. 
Wykaz robót; 
- wykonanie ław fundamentowych, 
- wykonanie schodów, 
- wykonanie elementów żelbetowych, 

 
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 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2.  Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (CEM-I), 
tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990, marki „32,5 R” 

b) Wymagania dotyczące składu cementu: 
-klinkier portlandzki 95 - 100% 
-składniki drugorzędne 0 - 5% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, 
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 

 oznaczenie 
 nazwa wytwórni i miejscowości 
 masa worka z cementem 
 data wysyłki 
 termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy wyposażone 
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 
wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i 
wsypów. 
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d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę 
odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-

EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i 
PN-EN 196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie 
może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

 dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

 dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy 
do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
 Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo granitowe odpowiadające wymaganiom 
normy PN-B-06712/A1:1997. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 16mm. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
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– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości 
zawartości frakcji 0–2 mm. 

 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

– C-30/37 dla wykonania elementów żelbetowych budynku 
– C 8/10 – chudy beton 
– elementów prefabrykowanych: 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton C 8/10 (B10) oraz C 16/20 (B20) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych). 

 
4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
 Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251. 
 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonów  
 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
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 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 

 (1) Dozowanie składników: 
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami  o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 
5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–
30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–
0,7 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.  
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
inspektorem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
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przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

 Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej 
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 
nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

 Rozformowanie konstrukcji szalunków może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-
63/B-06251). 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

 pęknięcia są niedopuszczalne, 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli dokumentacja budowy nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości. 
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6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
budowy oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji. 
1 m3 wykonanego podbetonu. 

 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje  
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem otworów 

itp., zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
 
Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 
podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 

 
10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 05   Kod   CPV 45262520-2    
Roboty murowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wypełnień 
ściennych murowanych z bloczków cementowo-wapiennych i cegieł ceramicznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA 
BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. 
PIŁSUDSKIEGO 11”. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach murowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
 
1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w 
konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych. 
 
1.4.3. Wyroby pomocnicze - rożnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych 
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, 
wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin. 
Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją budowy i Specyfikacją Techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła klinkierowa pełna wg PN-B-12050:1996 
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. 
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 6%. 
- Klasa wytrzymałości 35. 
- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie.  
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
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2.3. Zaprawy budowlane cementowe 
Zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji budowy (zaprawa 
gotowa przygotowana fabrycznie). Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt do robot murarskich: 
- wiadra, 
- mieszadło, 
- kielnia, 
- sprzęt pomiarowy, 
- poziomice. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą 
być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem 
lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu 
wydzielać pyłu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
a) Słupy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu, 
b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
c) Wnęki instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
d) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robot po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy, 
e) Murowanie i fugowanie powinno być wykonane w jednym cyklu roboczym, 
f) spoiny: 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
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W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt 7. 
Jednostką obmiarową robot jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikających wg 
zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 10. 
1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 06    Kod CPV  45321000-3   Izolacje termiczne  
 
1 Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac w zakresie izolacji termicznych   
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu 
następujących prac; 

 
      -  Izolacji ścian w systemie lekkim mokrym 
      - izolacji stropodachu  
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów robót. 
Materiały 
- styropian EPS P200  gr 12 cm do ocieplenia ścian piwnic  
- styropian EPS 80 gr 5-15 cm do ocieplenia ścian  

 
Sprzęt  

 Stosować sprzęt zalecany przez producenta 
 

Transport 
Wg części ogólnej specyfikacji  
 

Wykonanie robót 
Wszystkie prace związane z izolacją wykonywać zgodnie z instrukcją dostawcy   
    Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta poszczególnych wyrobów, co do 
sposobu wykonania , używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych  
 
   5.   Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót winna być przeprowadzona zgodnie z wymogami 
zamieszczonymi w "Ogólnych Warunkach Technicznych", warunkami określonymi w 
obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych systemów. 
 
   6. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ". 
 
  7.Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje: 
1. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:. 
2. odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne" 
 
 8.Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania 
techniczne ". 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z 
oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ST II. 07    Kod CPV  45320000-6   Izolacje przeciwwilgociowe   
 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych  
 
      1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
      1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac; 

 
1 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  ścian piwnic  
2 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów  
     1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z  
dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi , technologią wykonania narzuconą 
przez producenta materiałów i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne  
 
2 Materiały  
2.1  Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca 
Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca składająca się z suchej zaprawy na bazie cementu 
np AQUAFIN-1K (składnik A) oraz dyspersji polimerowej np UNIFLEX-B (składnik B). 
Stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne (szczelność sprawdzona 
przy ciśnieniu 80 m słupa wody). 
Idealna do uszczelniania budowli inżynieryjnych, wysokościowych i podziemnych, 
fundamentów, murów piwnicznych, szybów, kanałów, basenów, zbiorników na wodę, silosów 
itp. 
Stosowana do ochrony powierzchni betonowych (zbiorniki, przepompownie itp.) w 
oczyszczalniach ścieków oraz w środowiskach agresywnych i w budownictwie 
komunikacyjnym. 
Doskonale sprawdza się jako uszczelnienie (także podpłytkowe) tarasów, balkonów oraz 
pomieszczeń wilgotnych i mokrych. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na nowych i starych podłożach. 
Związana powłoka jest skuteczna także przy ciśnieniu ujemnym oraz dostatecznie elastyczna 
by zmostkować rysy do 0,8 mm. 
Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną. 
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-3187/2004 
Aprobata techniczna IBDiM AT/2002-04-1406 
 
2.2  Np Combiflex –C2 - izolacja pionowa  ścian od zewnątrz 
Dwuskładnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, bitumiczna masa uszczelniająca. 
Ekologiczna, szybkowiążąca, o natychmiastowej odporności na deszcz, nakładana pacą. 
Do wykonywania bezszwowych i elastycznych uszczelnień przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych konstrukcji betonowych i murowych. Może być aplikowana na wilgotne 
podłoża Nie wymaga gruntowania. 
Aprobata techniczna  ITB Nr AT-15-2159/96 
 
2,3  taśma uszczelniająca np ASO DICHTBAND 2000 szer. 12 cm na styku ścian z posadzką 
Taśma o wysokiej elastyczności, odporna na agresywne media, paroprzepuszczalna. 
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Stosowana w pomieszczeniach wilgotnych do uszczelnień dylatacji oraz narożników w 
połączeniu z materiałami uszczelniającymi np AQUAFIN-2K, np SANIFLEX. 
Nie utrudnia odparowania pary wodnej z materiału uszczelniającego. 
       Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy doborze 
określonych  typów wyrobów wzajemnie ze sobą powiązanych (np. elementy wykończenia, 
elementy montażowe) 
należy zagwarantować ich wzajemne dopasowanie - kompatybilność. 
3  Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 
techniczne". 
Wykonawca powinien: 
-dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości całej zamówionej ilości 
materiałów  
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu robót, 
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonanych przez producenta, 
 - zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo wysyłanej ilości materiałów 
wchodzących w skład systemu. Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić co 
najmniej następujące napisy: 
. Nazwę i adres producenta (dostawcy) 
. Liczbę wyrobów w opakowaniu 
. Oznaczenie wyrobów w opakowaniu 
. Oznaczenie wyrobów wg norm przedmiotowych 
. Numer normy przedmiotowej 
. Rodzaj wyrobu i jego typ 
4  Transport i składowanie  
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 
techniczne". Materiały przechowywać zgodnie ze specyfikacją producenta 
5 Kontrola jakości 
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 
"Ogólne wymagania techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i 
zaleceniami producenta. 

 
6  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn  i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację 
Nadzoru Inwestycyjnego. 
przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 
wykonywać ręcznie. 
 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót. 
 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Wykonanie robót 
    Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta poszczególnych wyrobów, co do 
sposobu wykonania , używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych  
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7.Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót winna być przeprowadzona zgodnie z wymogami 
zamieszczonymi w "Ogólnych Warunkach Technicznych", warunkami określonymi w 
obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych systemów. 
 
      8. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne ". 
Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac montażowych. 
 

9.Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje: 
1. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: wykopy, fundamenty itp. 
2. odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 
3. odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne" 
 

10.Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji " Ogólne wymagania 
techniczne". 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów 
i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3 
 
      11. Przepisy związane 
PN-EN 1850-2:2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie wad widocznych - 
Część 2: 
PN-EN 1849-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie grubości i gramatury - 
Część 2 : 
 (gwoździem) 
PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie wytrzymałości na 
rozdzieranie- 
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej 
dachów - Określanie stabilności wymiarów 
PN-EN 1931 :2002U Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i .wyznaczanie wodoszczelności 
 PN-ISO 9863: 1994 Geotekstylia. Wyznaczenia grubości przy określonych naciskach 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-80/C-04238 Guma. Oznaczenie twardości wg metody Shoer'a 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 09    Kod CPV  45262000-1    
Posadzki betonowe  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I 
ROZBUDOWA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 11”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania 
wymienionego w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 
wskazówkami i poleceniami Inżyniera.  
 
1.6. Wymogi formalne  
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mające właściwe 
doświadczenie w realizacji takich robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały  
Beton C-25/30 do posadzki zwykły  
- Beton C-25/30 musi być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę 
betonowozami o pojemności od 6 do 9 m3.  
- Do wykonania posadzki przewiduje się beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia 
rozproszonego . Dozowanie zbrojenia wykonać wg wskazówek jego producenta.  
- Receptura wg której jest sporządzany beton w wytwórni musi być przedłożona do akceptacji 
Inspektora Nadzoru  
- Beton musi spełniać następujące wymagania:  
- Wytrzymałość zgodnie z PN , określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia  
- nasiąkliwość nie większa niż 9% 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Przy wykonywaniu robót  
Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
 – Węzeł betoniarski  
– Mieszalniki samochodowe  
– gruszki do transportu betonu ,  
– Prowadnice do poziomowania posadzek 
– Łaty wibracyjne do rozkładania mieszanki ,  
– Zacieraczki do betonu,  
– Sprzęt drobny.  
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3.2 Transport podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Środki do transportu betonu:  
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
Gruszkami)  
- ilość gruszek należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w 
razie awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 
niż:  
- 90 min – przy temperaturze +150C  
- 70 min – przy temperaturze +250C  
- 30 min – przy temperaturze +300C 
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszelkie warunki w jakich roboty będą prowadzone.  
4.2. Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta.  
4.3. Opis ogólny  
a- Posadzkę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określającym 
grubość posadzki klasę betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki  
b- Podkład pod posadzkę powinien być czysty , jednorodny i nośny  
c- W posadzce należy wykonać nacięcia na szczeliny dylatacyjne:  
IZOLACYJNE  
- oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku  
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach  
- w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające  
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 
posadzki  
PRZECIWSKURCZOWE  
- w dostępach nie większych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 
nie powinna przekraczać:  
- 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego  
- 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych Mniejsze niż podane odstępy szczelin 
przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam gdzie trzeba liczyć się z większym 
skurczem betonu – np. na wolnym powietrzu.  
Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypełnione bitumiczną masa zalewową Przewiduje się 
odtworzenie istniejącego układu dylatacji oraz wykonanie obwodowej dylatacji z papy 
izolacyjnej wys. 10 cm przy ścianach budynku. Dylatacje wykonać w 2-3 dni od wylania 
posadzki betonowej dla zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spękaniem 
skurczowym.  
d- Przewiduje się zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym 
w węźle do mieszanki betonowej. Dozowanie włókien zbrojenia przeprowadzić ściśle wg 
wskazówek jego producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia 
rozproszonego.  
4.4 Wykonanie posadzek betonowych i podłoży pod posadzki.  
a. do wykonania posadzki można przystąpić po wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącej 
posadzki na głębokość 10 cm i oczyszczeniu pozostałego jako podbudowa nośnego podłoża 
z luźnych fragmentów betonu.  
b. temperatura podczas prac powinna wynosić minimum +50C  
c. posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”  
d. w posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 
1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30 – 16 
mm.  
e. do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne , na podstawie receptury 
wytwórni , uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.  
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f. mieszankę betonową należy dokładnie zagęścić a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 
gładko.  
g. wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i 
nie powinna być udostępniona do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania.  
Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
5.1. Kontrola jakości powinna obejmować:  
- sprawdzenie materiałów wsadowych z aktualnymi normami , opisem robót i niniejszą SST.  
- sprawdzenie przygotowania podbudowy – skucie i oczyszczenie.  
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek  
 
5.2. Badania betonu  
Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu:  
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością 
w sposób opisany w PN-B-06250  
- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej  
- wytrzymałość na ściskanie  
- nasiąkliwość  
Częstotliwość badań betonu należy wykonywać wg zapisów normy PN-B-06250 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu oraz m3 
(metr sześcienny) wykonanych robót rozbiórkowych posadzki betonowej na głębokość 10 
cm. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i opisem jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót podlegają następujące etapy:  
- skucie istniejącej posadzki na głębokość 10 cm.  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża po skuciu wierzchniej w-wy. istniejącej posadzki  
- wykonanie nowej posadzki z betonu C-25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.  
- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewką plastyczną  
8.3. Odbiór nowej posadzki powinien obejmować:  
- Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST  
- Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)  
- Odbiór posadzki:  
- sprawdzenie wyglądu  
- sprawdzenie prawidłowości uksztaltowania powierzchni  
- sprawdzenie połącznia posadzki z podkładem  
- sprawdzenie grubości warstw poprzez wyk. otworów 4x4 cm. w ilości 3 szt. na każde 100 
m2 lub wg. wskazań Inspektora Nadzoru  
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań próbek  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin  
- oględziny wykończenia posadzki Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna 
stanowić powierzchnię pozioma lub o określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać 
nierówności powierzchni mierzonych jako prześwit mierzony dwumetrową łata kontrolną a 
posadzką nie większą niż 3 mm. Odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
lub spadku nie powinny być większe niż +/- 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i 
nie powinny powodować zaniku założonego spadku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C-25/30 obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  



Strona 47 z 104 

− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− opracowanie recepty laboratoryjnej,  
− wykonanie robót rozbiórkowych posadzki betonowej, 
− oczyszczenie nawierzchni podłoża betonowego,  
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,  
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu C-25/30,  
− wykonanie nacięć dylatacyjnych z wypełnieniem  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
− odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” Polskie Normy :  
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.  
Wymagania techniczne 
 - PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie  
- PN-B-06250 Beton zwykły  
- PN-B-32250 Materiały budowlane.  
Woda do betonów i zapraw - PN-B-06261  
Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu.  
Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. - BN-73/6736-01 
Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 10    Kod CPV  45430000-0    
Posadzki żywiczne  
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac mających na celu wykonanie elastycznej powłoki 
poliuretanowej na posadzkach trudnościeralnej, elastycznej i tłumiącej hałas oraz 
odznaczającą się odpornością chemiczną do zastosowań w pomieszczeniach biurowych, 
halach wystawowych, szkołach, domach opieko itd.  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to 
zbiór:  
− wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,   
− wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w 
szczególności właściwości materiałów,   
− wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 
poszczególnych pozycjach przedmiaru.    
 

1.2 Zakres stosowania SST  
Standardowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) – dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót których przedmiotem w całości lub części 
jest wykonanie powłok ochronnych posadzek betonowych.  
Oznacza to,  że osoba sporządzająca dokumentację budowy i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wykorzystać 
niniejsze opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia 
lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych zakresem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne 
do określenia ich standardu i jakości.  
 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające na celu  
wykonanie:   
− przygotowanie powierzchni podłoża,  
− sprawdzenie podłoży pod względem przydatności do wykonania powłoki,  
− zagruntowanie powierzchni żywicą epoksydową EP 70,  
− wykonanie posadzki właściwej z elastycznej powłoki PU 30  

 
1.4 Określenia podstawowe  

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają:  
− roboty budowlane – wszystkie czynności związane z wykonaniem prac posadzkowych  
zgodnie z ustaleniami dokumentacji budowy,  
− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
− wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
− procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami,  
− ustalenia– dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania,  
− podłoże – element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana 
będzie dana operacja,  
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− posadzka –  wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi będąca jej 
zewnętrznym wykończaniem, 
− kompozycja –  dalej w tekście używane określenie oznacza przygotowaną zgodnie z 
kartą Instrukcji Technicznej mieszaninę składników (komponentów) w ściśle 
odmierzonych proporcjach, dokładnie wymieszanych.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność 
z dokumentacją budowy, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

2 Materiały  
2.1  ŻYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM  

Właściwości:  
ŻYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM jest bezrozpuszczalnikową, przeźroczystą, 
dwuskładnikową żywicą epoksydową, która w stanie związanym posiada wysoką 
twardość i odporność na ścieranie. 
 Jest ona odporna na wodę oraz rozcieńczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, 
smary i paliwa płynne.   
W przedmiotowej technologii  ŻYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM służy do gruntowania 
powierzchni cementowych, które będą powlekane Elastyczną powłoką poliuretanową PU 
30, oraz do przygotowywania mas wyrównujących i szpachlowych służących do napraw 
podłoża przed aplikacją żywicznych systemów posadzkowych, a także jako izolacja 
paroszczelna.  
Dane techniczne: 

Baza     żywica epoksydowa  
Kolor    przezroczysty  
Gęstość    1,15g/cm3 przy + 23°C (A)  

1,00g/cm3 przy + 23°C (B)  
Lepkość,    MPa*s ok. 500-700 (A)  
    ok. 60 (B)  
Czas obróbki    ok. 40min.  
Temp. obróbki    od +5°C do +35°C  
Opakowanie    pojemniki 3,0+1,5kg, 20,0+10,0kg i 2x200,0+200,0kg 

(A+B)  
Składowanie  przechowywać w zamkniętych opakowaniach w suchych 

i chłodnych pomieszczeniach do 12 m-cy  
Wytrzymałość na ściskanie          120 N/mm²  
Wytrzymałość na zginanie            54 N/mm²  
Zużycie    ok. 0,3kg/m2 (gruntownik)  

ok. 0,7kg/m2 (szpachla epoksydowa)  
         ok. 0,3kg/m2/mm (zaprawa epoksydowa)  

ok. 0,4kg/m2 (paroizolacja)  
 

2.2 Elastyczna powłoka poliuretanowa PU 30 
Bezrozpuszczalnikowa, samorozpływna, bardzo elastyczna żywica poliuretanowa 
przeznaczoną do:  
wykonywania powłoki posadzkowej (do stosowania na zewnątrz i wewnątrz) w 
pomieszczeniach biurowych, halach wielofunkcyjnych, szpitalach, szkołach, obiektach 
opieki, garażach, na podłożu betonowym, jastrychach cementowych i asfaltach lanych  

Dane techniczne: 
Gęstość    1,39 kg/dcm3 (komp. A)  
    1, 12 kg/dcm3 (komp. B)  
Temp. obróbki    od +10°C do +25°C  
Zużycie    ok. 1,35 kg/m2/mm  
Lepkość 
Komp. A    ok. 4000 mPa*s  
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Komp. B    ok. 75 mPa*s  
Opakowanie    komplet: wiadra 20 kg + 5 kg  
Składowanie  przechowywać w zamkniętych opakowaniach w suchych 

i ogrzewanych pomieszczeniach do 12 m-cy w temp. od 
+10°C do od +10°C do +25°C  

Czas zużycia    (+20°C) ok. 30-40 min  
Twardość Shore    ok. 90  
 

3 Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 
druciane, urządzenia do skuwania, frezowania, śrutowania i do szlifowania powierzchni 
betonowych,  
− do nakładania żywicy epoksydowej EP 70 i Powłoki PU 30 – pędzle, wałki do 
malowania oraz wałki do odpowietrzania, szpachle, pace zębate, podeszwy z kolcami do 
butów, rękawice ochronne.  

4 Transport  
Materiały firmy Murexin są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach (wiaderka, 
kubły).  
Dlatego można je przewozić dowolnymi  środkami transportu wielkością dostosowanego 
do ilości ładunku.  Ładunek powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem i 
przewracaniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed 
przemarznięciem. Transportować w temperaturach powyżej +5º C.  
 
Każde opakowanie zawiera etykietę z następującymi danymi:  
− nazwą wyrobu,  
− nazwą i adresem Producenta,  
− datą produkcji i numerem partii produkcyjnej,  
− terminem przydatności do użycia,  
− znakiem budowlanym.  
 

5 Wykonanie robót  
5.1 Przygotowanie podłoża (do zagruntowania)  

Obrabiane podłoże (podkład betonowy, warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, 
jastrych cementowy, asfalt lany) powinno zostać dokładnie zbadane pod kątem 
spełniania zakładanych w  pkt. 6 warunków.  
Podłoże musi być suche (wilgotność nie większa niż 3,5%), wolne od substancji które 
mogłyby zmniejszyć przyczepność jak kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma 
czy pozostałości po wymalowaniach. Stare posadzki należy oczyścić w sposób 
skuteczny (do jasnego koloru) przez piaskowanie, zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem a 
nawet skucie, śrutowanie czy wypalanie.  
 
Należy dokładnie oczyścić je z pyłów przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy 
użyciu odkurzaczy przemysłowych.  
 
Uszkodzenie powinny zostać rozkute i pozbawione odspojonych fragmentów.  
Minimalna wytrzymałość na ściskanie powinna być większa niż 25 N/mm2  a 
przyczepność większa  
niż 1,5 N/mm2.  
Podłoże mineralne musi mieć izolację paroszczelną.  
 

5.2 Przygotowanie podłoża pod powłokę poliuretanową PU 30  
Obrabiane podłoże (podkład betonowy, warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej, 
jastrych cementowy, asfalt lany) powinno zostać dokładnie zbadane pod kątem 
spełniania zakładanych w pkt. 6 warunków.  
Musi wypełniać parametry określone wyżej (pkt. 5.1)  
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Posadzkę zagruntować preparatem PU 5 – jeżeli przerwa między gruntowaniem a 
ułożeniem właściwej posadzki zamyka się w przedziale 4-24 godzin)  
Jeżeli przerwa technologiczna jest dłuższa – podłoże gruntować żywicą epoksydową EP 
70 BM i posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,9mm. Po 24 godzinach piasek 
niezwiązany z podłożem usunąć przez zamiatanie czy odkurzanie. 
 

5.3 Przygotowanie kompozycji żywicy EP 70 BM  
5.3.1 Przygotowanie gruntownika z żywicy EP 70 BM  

Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach 
gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji.  
Składnik B należy wlać do składnika A i odczekać aż wypłynie całkowicie z pojemnika. 
Mieszanie prowadzić za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) 
zwracając uwagę na dokładność mieszania, prowadząc mieszadło przy dnie i po 
ścianach naczynia. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien 
doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu składników w trakcie 
mieszania winna wynosić powyżej +15°C. Po wymieszaniu przelać do czystego naczynia 
i jeszcze raz przemieszać (naczynie dostawcze nie używać do prac).  

5.3.2 Przygotowanie szpachli samorozlewnej z żywicy EP 70 BM  
Do wypełnienia ubytków i poszpachlowania niewielkich uszkodzeń należy przygotować 
szpachlę w następujących proporcjach:  żywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w 
proporcji 1:2  

5.3.3 Przygotowanie zaprawy epoksydowej z żywicy EP 70 BM  
Do wypełnienia dużych ubytków i uszkodzeń należy przygotować zaprawę epoksydową 
w następujących proporcjach:  żywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:7 
lub 1:8  

5.3.4 Przygotowanie gruntownika  EP 70 BM  
Składnik A i B mieszać wg tych samych zasad jak w pkt. 5.2.1.  
 

5.4 Przygotowanie kompozycji żywicy poliuretanowej PU 30  
5.4.1 Mieszanie  

Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach 
gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji.  
Składnik B należy wlać do składnika A i odczekać aż wypłynie całkowicie z pojemnika. 
Mieszanie prowadzić za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) 
zwracając uwagę na dokładność mieszania, prowadząc mieszadło przy dnie i po 
ścianach naczynia. Czas mieszania – od 2-3 minut i powinien doprowadzić do 
jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu składników w trakcie mieszania winna 
wynosić powyżej +15°C. Po wymieszaniu przelać do czystego naczynia i jeszcze raz 
przemieszać (naczynie dostawcze nie używać do prac). 
Podniesienie się temperatury kompozycji i wytworzenie nieprzyjemnego zapachu 
oznacza przekroczenie dopuszczalnego czasu użycia produktu.  

 
5.5 Gruntowanie żywicą epoksydową EP 70 BM  

Żywicę epoksydową EP 70 BM należy nanosić za pomocą wałka, pędzla lub 
natryskiwanie. W celu uzyskania szorstkiej (nie śliskiej) powierzchni świeżą powłokę 
posypać piaskiem w ilości od 1 do 2kg/m2. Po związaniu usunąć nadmiar posypki 
(najlepiej za pomocą odkurzacza przemysłowego).  
Wykonawca powinien posługiwać się obuwiem z podeszwą kolczastą (raki) aby uniknąć 
zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni.  
 

5.6 Gruntowanie podkładem poliuretanowym PU 5  
Pokryć oczyszczoną posadzkę wg wyżej opisanych procedur za pomocą  pędzla, wałka 
lub natryskowo.  
 

5.7 Wykonanie elastycznej powłoki poliuretanowej PU 30  
5.7.1 Obróbka  
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Na zagruntowane podłoże wylać Żywicę Poliuretanową PU 30 i rozprowadzić 
równomierną warstwą za pomocą rakli lub pacy. Następnie odpowietrzyć wałkiem z 
kolcami. Dla uzyskania szorstkości można domieszać do kompozycji piasek kwarcowy o 
uziarnieniu 0,1-0,3mm w proporcji wagowej maksymalnie 1:0,3.  

5.7.2 Pielęgnacja, zabezpieczanie  
Na posadzkę można wchodzić po upływie 24 godzin od zakończeni procesu nakładania.  
Pełne obciążenie mechaniczne uzyskuje po 3 dniach  
Wytrzymałość chemiczna – 7 dni.  
Ww. czasy podano dla temperatury powietrza i podłoża +21ºC.   

 
6. Kontrola jakości robót  

Należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności sporządzić 
odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.   
 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót   
6.1.1 Materiały:  

Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy 
terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.  

6.1.2 Podłoża:  
Obrabiane podłoże musi być wytrzymałe, wyrównane, chropowate i oczyszczone z 
zanieczyszczeń (pyłów, tłustych plam, zabrudzeń wapnem).  
Odchyłki wymiarowe, równość powierzchni winny mieścić się w zakładanej tolerancji 
(jeżeli nie są określone warunki to: podłoże nie powinno wykazywać prześwitów 
pomiędzy dwumetrową łatą a powierzchnią większych niż 5mm, odchylenia podłoża od 
płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5mm na całej długości 
lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku). Szczeliny 
dylatacyjne powinny być nieprzerwane i wypełnione właściwymi materiałami.  
 

6.2 Badania w czasie robót  
Badaniu podlegają:  

6.2.1 Materiały  
Należy badać materiał pod względem:  
a) gęstości składników 
b)  okresu przydatności do użytku  
c)  czasu schnięcia   
Badania te należy wykonywać dla każdej partii wyrobów.  
Gęstość przygotowanej kompozycji należy badać w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z 
normą PNISO 2811-1:2002  
Czas schnięcia należy określić wg normy PN-79C-81519  
Jeżeli otrzymane wyniki są zgodne z parametrami materiałów podanymi w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji to można kontynuować roboty. Jeżeli otrzymane wyniki odbiegają 
od podanych i nie osiągają zakładanych parametrów należy przerwać prace i wymienić 
materiały.  

6.2.2 Badania w trakcie wykonywania prac  
Należy badać czystość i wilgotność podłoża przed każdorazowym pokrywaniem nowego 
obszaru posadzki.  
Podłoże (cała powierzchnia, bądź określone fragmenty) przed wykonaniem warstwy 
uszczelniającej winno być poddane badaniu wzrokowemu i mechanicznemu. Podłoże 
winno być mocne i nie spękane. Dźwięk wydany przy ostukiwaniu młotkiem nie może 
być  głuchy gdyż świadczy to o rozwarstwieniu struktury posadzki czy ściany.  
Wykonane warstwy: gruntująca i uszczelniająca ocenia się wzrokowo czy została 
zachowana ciągłość powłoki.  
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6.3 Badania przy odbiorze  
W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych 
próbek zgodnie z normą PN-67/C-04500.  
Jeżeli ocena wykonania sporządzona na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
obserwacji bieżących Inspektora i wyglądu powierzchni odbieranej posadzki budzi 
zastrzeżenia należy wykonać badania próbek i wykonanych posadzek których wyniki 
muszą zmieścić się w przedstawionych  parametrach materiałów w pkt 2.  

 
7. Obmiar robót  

Posadzki  żywiczne oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni 
przyjmuje się w świetle surowych  ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów 
pieców itp. większe od 0.25m2.  
Cokoliki posadzkowe oblicza się w metrach wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze ścianą.   

 
8. Odbiór robót  

Uznaje się,  że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje 
technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie.   
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do 
dokumentacji budowy.  

 
9. Podstawy płatności   

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 impregnacji,  
uszczelnienia i okładziny ścian czy posadzki według cen wykonania zaoferowanych 
przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.  

 
10. Przepisy związane  

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i 
wymagania 
PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery – Oznaczanie gęstości – Część 1: Metoda 
piknometryczna  
PN-C-81701:1997  Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 
za pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim  
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania  
PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne – Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji 
lub dyspersji – Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda  
PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie odporności na 
ścieranie – Część 1: Metoda Stuttgart  
PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe – Pomiar 
dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach podłogowych  
 PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle – Pobieranie próbek – 
Stałe produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszków do brył 
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania  
PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie twardości – Część 1: Metoda 
wciskania kulki  
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie chłonności wody  
PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne – Metody oznaczania skutków zanurzenia w  
ciekłych chemikaliach 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 11    Kod CPV  45421147-6    
Instalowanie krat.  
I. Część ogólna 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
Montaż stalowych krat okiennych w oknach budynków KMP w Dąbrowie Górniczej.  
1.3.2 Ogólny zakres robót 
Planowana inwestycja obejmuje montaż stalowych krat okiennych. 
1.3.3 Szczegółowy zakres robót  
Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawierający rodzaj, typ i ilości materiałów zawierają 
przedmiary robót. 
1.4. Informacje o terenie budowy 

Przekazanie terenu budowy oraz informacje o dostępie do placu budowy nastąpi  
na zasadach i w terminie określonym w umowie. Wykonawca jest obowiązany do pozyskania 
informacji dotyczących urządzeń i sieci znajdujących się na terenie budowy, dostępie do sieci 
wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej dla celów budowy oraz do hydrantów p-poż. dla 
zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. 

Wykonawca będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia prac 
oraz w ich najbliższym otoczeniu. Zobowiązuje się Wykonawcę do utrzymywania porządku 
nie tylko w budynku ale i przed nim tak, aby nie szpecić otoczenia i nie zagrażać interesom 
osób trzecich. 
Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowiązuje się Wykonawcę do uprzątnięcia terenu 
robót i otoczenia wokół oraz naprawienia ewentualnych uszkodzeń.  
Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren remontu przed osobami 
postronnymi. 
Wykonawca ma zapewnić porządek i stały wywóz nieczystości i gruzu oraz sprawować lub 
zorganizować dozór placu budowy. Za wszelkie uchybienia i wypadki w miejscu 
wykonywania robót remontowo-budowlanych odpowiada Wykonawca. Zobowiązuje się 
Wykonawcę do ochrony istniejących instalacji i wszelkie zniszczenia powstałe podczas 
remontu Wykonawca musi usunąć na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za jakość prac i ich zgodność z SIWZ i przedmiarami robót oraz instrukcjami Zamawiającego.  

Prace murowe, wykończeniowe i instalacyjno - montażowe należy wykonywać 
zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami oraz posiadaną wiedzą techniczną  
i doświadczeniem budowlanym. 
1.5. Prowadzenie robót 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz 
poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
normach budowlanych i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 
remontu wszystkich instalacji oraz jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w budynkach oraz instalacjach spowodowane 
robotami budowlanymi. 
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W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji Wykonawca ma 
obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 
pracy. 
 
1.7. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się  
do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów  
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.8 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny  
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów 
emitujących promieniowanie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Wykonawca, zgodnie z art.21a ustawy „Prawo budowlane” jest zobowiązany sporządzić plan 
bioz zgodnie odpowiednimi rozporządzeniami 
 
1. 9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich 
w czasie wykonywania robót. 
1.10. Określenia podstawowe  

Wszystkie użyte określenia są zgodne z definicjami określonymi w prawie 
budowlanym, rozporządzeniach i przepisach pochodnych, normach, warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót, literaturze przedmiotu ( np.: w poradnikach inżyniera i technika 
budowlanego) 
1.11. Dokumenty budowy 
1.11.1 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
1.11.2 Inne istotne dokumenty budowy 

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
2. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
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3. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 

4. Protokoły odbioru robót, 
5. Opinie ekspertów i konsultantów, 
6. Korespondencja dotycząca budowy. 

1.11.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2. Materiały i urządzenia 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany zostanie do zastosowania materiałów i urządzeń zgodnych 
z zaleconymi przez Inwestora.  
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego  
do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń  
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy.  

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 
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na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. Transport  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych.( Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych). Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności  
z umową i poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa błędu popełnionego przez 
Wykonawcę będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2 Polecenia inspektora nadzoru 

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez 
niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać 
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 
Wykonawcę. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5.  
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
6.2 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami normami, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę 
wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją budowy. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
 
7. Obmiary robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu  
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót wchodzącym w skład umowy. 
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe 
dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone 
w tonach lub kilogramach.  
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 
realizacją umowy.  

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
8. Odbiory robót  

Zasady odbiorów robót określa umowa. 
8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: częściowy, etapowy, robót ulegających 
zakryciu, końcowy, po okresie rękojmi, ostateczny (pogwarancyjny).  
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie Inwestorowi do odbioru 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przeprowadzony 
będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór częściowy i etapowy 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.  
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
Dokonuje go komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru 
i Wykonawcy, sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad 
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania robót poprawkowych lub 
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji technicznej i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
8.5. Dokumentacja powykonawcza 
W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: 

 przedmiary robót,  
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 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
 oświadczenia kierownika budowy 
 aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa B dla materiałów i 

urządzeń 
 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
 karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
 operat zabezpieczenia przeciwpożarowego  

 
9. Rozliczenie robót 

Zasady płatności określa umowa. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami.  
10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz  
z późniejszymi zmianami 
-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
-Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.  
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270) 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 
836) 
-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz. 735) 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 
811) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401) 
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10.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 póz. 455) 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które 
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 12    Kod CPV  45421140–7    
Ślusarka otworowa  
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej. 

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 ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg 
poniższego. 
Ślusarka drzwiowa stalowa, 
Drobne elementy ślusarskie w budynku (balustrady, itp.) 

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 dokumentacją budowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
b) wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 

10025:2002 
2.2. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie zgodne z zaleceniami producenta. 
2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 
uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.5. Badania na budowie 
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.6. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami 
i powłokami anodowymi. 
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 

755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), 
nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-80/M-02138. 

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– twardość Shor’a min. 35-40 
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– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
– trwałość min. 20 lat. 

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u 
wg PN-80/H-97023. 

2.7. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami antykorozyjnymi. 
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 

10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-80/M-02138. 

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym 
w punkcie 2.6.3. 

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
3.  Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 

4.  Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane odpowiednią 
normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ościeży, 
– możliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 
lub kołków wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą 
tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 



Strona 64 z 104 

– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 
punktach 5 i 6. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 
montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 13    Kod CPV  45421100-5   
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów   
Dotyczy: 
- montażu nowych okien i podobnych elementów, 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku, polegające na wymianie 
istniejącej stolarki okiennej na okna z PCV.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy obowiązujące na równi 
z pozostałymi dokumentami przetargowymi.  
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu nowej stolarki okiennej 
PCV:  
 Demonta ż wewnętrznych parapetów, zdjęcie skrzydeł okiennych, demontaż 

ościeżnic, demontaż roletek z materiału, demontaż parapetów zewnętrznych  
 Przygotowanie otworu do monta żu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu,  
 Za łożenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta 

okna, obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze,  
 Dokona ć dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy,  
 Uszczelnienie osadzenia o ścieżnicy pianką poliuretanową montażową oraz 

silikonem,  
 Wyrównanie  spadków pod parapety wewnętrzne z zaprawy cementowej,  
 Wykonanie tynków uzupe łniające kat. III z zaprawy cem-wap. na ościeżach 

i ścianie,  
 Szpachlowanie naprawionych miejsc,   
 Monta ż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych  
 Wykona ć roboty wykończeniowe,  
 Wywie źć i zutylizować materiały z rozbiórki,  

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi 
normami.  
 
1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien.  
Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych okien 
stalowe, z przygotowaniem otworów, montażem nowej stolarki PCV, wykończeniem 
oraz innymi pracami pomocniczymi związanymi z wymianą okien.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji 
producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania 
i montażu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz 
zachowanie zgodności z udostępnioną dokumentacją, poleceniami inwestora oraz 
niniejszą specyfikacją techniczną.  
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2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV.  
Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy 
przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. 
Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach 
zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry 
akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 
„Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania”.  
 
Szczegółowe wymagania: 
Współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy 
0,9 W/m2K. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet 
szybowy 4/16AR/4.  
Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub 
aprobatą.  
Okna o klasie antywłamaniowej WK2 szklone szkłem bezpiecznym klasy P4. 
Inne wymagania:  
Odporność na obciążenie wiatrem – min. Klasa 3  
Ciśnienie próbne Odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy – min. klasa C  
Wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - min. E750  
Właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione)- min. 31 dB 
Przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – min 0,9 W/m2K  
Przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – min. Klasa 4  
 
2.2. Zastosowane materiały.  
 Zaprawa cementowa  -wapienna,  
 Pianka monta żowa,  
 Gips  budowlany szpachlowy  
 Silikon,   
 Elementy do monta żu okien,  
 Kotwy, ko łki rozporowe,  
 Parapety wewn ętrzne z PCV lub MDF  
 Zaprawa klejowa   
 Farba emulsyjna   
 Folia polietylenowa budowlana os łonowa  
 Tektura falista   
 Parapety zewn ętrzne  
 Okno  z PCV  

2.3.1 Okna - zestawienie  
Bez względu na podane wymiary w załączonej tabeli wykonawca przed złożeniem 
oferty powinien dokonać dokładnych pomiarów wszystkich okien.  
 
2.3.2. Okna z PVC – wymagania.  
Montaż nowych okien dwu i trzyskrzydłowych PVC, kolor biały (dwa skrzydła 
otwierane, jedno skrzydło otwieralno-uchylne), - wymiar otworu sprawdzić na 
budowie.  
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2.3.3 Parapety.  
  Parapety wewnętrzne  

Parapety z PVC  
  Parapety zewnętrzne  

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze 
grafitowym 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do osadzenia okien  
Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Określa je norma PN-B-05000: 1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i 
transport".  
 
4.2. Transport i rozładunek  
Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem 
przed uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej 
ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami  
 
4.3. Składowanie  
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w 
położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i 
składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak 
również malarskiego wykończenia. Nie wolno składować okien (nawet przez krótki 
okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w 
podobnie niekorzystnych warunkach.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Warunki przystąpienia do robót  
Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  
 
5.3. Instalacja i montaż okien.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i 
montażem okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów 
związanych z tematem zadań.  
 
5.3.1. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych. 
Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są 
wyroby stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają 
najczęściej wskutek nieostrożnego transportu materiałów.  
 
5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej  
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu 
przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:  
 Naro ża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo zgrzane i wykazują proste kąty,  
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 Uszczelki s ą prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone farbą),  
 Listwy mocuj ące są prawidłowo przykręcone,  
 Szyby, a szczególnie szyby zespolone nie s ą uszkodzone,  
 Okucia s ą prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.  

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą 
tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest 
sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ośnieża i węgarki muszą 
być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć 
równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. W tym celu w 
budynkach z już istniejącymi węgarkami należy je ewentualnie poprawić.  
 
5.3.3. Mocowanie ościeżnic okien z PVC  
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, 
zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą 
wbudowywane w ścianach zewnętrznych murowanych. Stosowane do montażu i 
uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny.  
 
5.3.4. Mocowanie parapetów zewnętrznych  
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej o gr. 0,60 mm należy obsadzić ze 
spadkiem na zewnątrz okna.  
Krawędzie parapetu muszą być zakończone zakończeniami PCV montowane na klej 
montażowy metal – PCV. Nie dopuszczalne jest mocowanie zakończeń parapetów na 
silikon. Występowanie krawędzi ostrych jest niedopuszczalne.  
 
5.3.5. Montaż parapetów wewnętrznych 
Przed montażem nowych parapetów wewnętrznych należy całkowicie usunąć 
istniejące parapety wraz ze stolarką. Należy również dokładnie oczyścić i wyrównać 
podłoże.  
Parapet wewnętrzny powinien mieć możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego 
przy końcach parapetu należy zostawić po około 5 mm luzu przerwy dylatacyjnej. 
Osadzany jest poziomo na pasie podokiennym (murze) od wewnętrznej strony okna. 
Powierzchnia muru powinna być równa, gładka i sucha.  
Parapet wewnętrzny przyklejamy na całej powierzchni muru za pomocą kleju 
montażowego. Klej nakładamy grzebieniem dołączonym do opakowania. Parapet 
powinien być wsunięty pod ościeżnicę okna na głębokość minimum 15-20 mm i ściśle 
do niego przylegać. Styk parapetu i ościeżnicy uszczelniamy masą 
uszczelniającą(silikon). Parapet nie powinien wystawać poza mur więcej niż 100 mm. 
Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robót budowlanych niezwłocznie 
usuwamy z niego folię zabezpieczającą.  
Montaż parapetów wewnętrznych może zostać wykonany wyłącznie przez firmę 
montażową dysponującą specjalistycznym wyposażeniem i siłą roboczą posiadającą 
odpowiednie kwalifikację, np. przez montażystów stolarki okiennej.  
 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Badania w czasie wykonywania robót  
Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej 
Specyfikacji.  
Oceniać należy w szczególności:  
 Jako ść materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy 

towarzyszące, jakość wykonania otworów,  
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 Prawid łowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy),  
 Zachowanie pe łnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży 

max. 2mm / 1 mb ościeżnicy, lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę,  
 Prawid łowość osadzenia podokienników (parapetów)  
 Prawid łowość szklenia,  
 Estetyk ę wykonania.  

 
6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC  
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może 
przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą 
ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 
mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt 
wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. 
Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 
ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za 
szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie 
obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 
uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji 
w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i 
okuć.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr 
kwadratowy) Pomocniczymi jednostkami są:  
Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt.  
Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr 
bieżący)  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowe 
Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:  
Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym 
otynkowaniem ościeży.  
 
 
8.2 Udzielone gwarancje  
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace montażowe okien, drzwi 
balkonowych i parapetów  
na okres 2 lat.  
Wykonawca pośrednio(sprzedawca) lub bezpośrednio(producent) udziela gwarancji 
na okna na okres nie krótszy niż 3 lata.  
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z warunkami umowy.  
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 
i/lub dymoszczelności.  
PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja  
PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne  
PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badania  
PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja  
PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja  
PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja  
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda 
badania  
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania  
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  
PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi 
balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie  
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja 
Zgodności CE i certyfikaty.  
 
10.1 Inne wymagane dokumenty 
Producent obowiązany jest do przestawienia Badań Typu (ITT) na 
produkowane(sprzedawane) i montowane okna i okna balkonowe  
Producent obowiązany jest do przedstawienia opinii Instytutu Higieny na 
produkowane(sprzedawane) i montowane okna, drzwi balkonowe i parapety 
wewnętrzne.  
Wymagana jest też pisemna gwarancja na sprzedawane i montowane okna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 14    Kod CPV  45262400-5    
Konstrukcje stalowe  
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

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 wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 
przetargowym. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją budowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg 

PN-EN 10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 
do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 
 Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

 Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
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Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
5-12 1000×2000 

1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 
 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca 
się stosowanie blach grubych. 

 Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w 
kręgach o masie: 
– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, 
St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności 
wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 

pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie-

metaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 
mm dla walcówki o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien 
zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach 
metalowych. 
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2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy 
użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować 
elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania 
konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-

2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 
główkach. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 

żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi 
i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali 
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 
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2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz 
z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania  i dokumentacją konstrukcyjną. 
 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 

najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i 
wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
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Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 
0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm Wymiar nominalny mm 
przyłączeniowy swobodny 

Do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 

 
5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone ze rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie 
większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te 
mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki 
przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 
natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze 
należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 
– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w 
otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
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– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
przylegać do łączonych powierzchni. 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją budowy i przy udziale środków, 

które zapewnią odpowiednią wytrzymałość i stateczność, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz 

reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 
powstałe podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 
 słupa  niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara  niż 15 mm 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
1 tona - masa gotowej konstrukcji. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 15     Roboty wykończeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kod CPV  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod CPV  45410000-4 Tynkowanie 
Kod CPV  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod CPV  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
Kod CPV  45450000-6 Roboty wykończeniowe budowlane, pozostałe 
Kod CPV  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z pracami wykończeniowymi wykonywanymi w 
ramach zadania: „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓWKOMENDY 
MIEJSKIEJ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 11”., 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w dziale 1.0. – Wymagania ogólne. 
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty wykończeniowe budowlane, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
39100000-3 Meble 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Do wykonania robot wykończeniowych należy użyć następujących materiałów: 
• lakiery, impregnaty, emulsje podkładowe do drewna 
• farby emulsyjne, akrylowe, olejne 
• płyty gipsowo-kartonowe 
• płyty okładzinowe przeciwpożarowe 
• tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 
• gładź gipsowa (szpachlowania nierówności i ubytków) 
• listwy narożne wzmacniające aluminiowe 
• wykładziny PCV 
• wykładziny dywanowe 
• płyty meblowe 
• listwy przypodłogowe 
• inne materiały 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg 
instrukcji producenta. 
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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5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 
Należy wykonać roboty wykończeniowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej I zaleceniami 
producentów zastosowanych materiałów. 
5.1. Roboty tynkarskie 
Materiały 
Materiały, w tym zaprawy, woda, piasek, cement, wapno, do wykonania tynków zwykłych 
powinny odpowiadać wymaganiom PN. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża 
stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN lub PN-EN. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
zawierających zanieczyszczenia mineralne lub organiczne. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy PN. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być 
wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien 
się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed 
jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do 
wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. 
5.2. Roboty malarskie 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć 
i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być 
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oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN, dla danego typu farby 
podkładowej. 
Gruntowanie 
Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówka 
epoksydowa. 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 
5.3. Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych 
Warunki wykonywania robót 
Nie wolno montować elementów ścian przed zakończeniem prac, podczas których powstaje 
pył, jak również prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokości, przed przeprowadzeniem 
prób i testów tych instalacji oraz ich odebraniem. 
Przed rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche. 
Przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości 
minimalnej 15° C. i wilgotność w granicach 20% do 40%. 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy istnieją odpowiednie warunki do ich 
wykonywania 
Należy upewnić się, czy rozmieszczenie stelaży nie koliduje z innymi elementami. 
Montaż 
Stelaż należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób dopasowany do linii 
i poziomów, bez załamań, z nie zabrudzoną! nie uszkodzoną widoczną siatką rastra. 
Tam, gdzie kanały lub inne urządzenia uniemożliwiają regularne rozmieszczenie stelaży, 
należy wykonać wzmocnienia najbliższych sąsiadujących stelaży lub zastosować konstrukcje 
pośrednie tak, aby zachować wymagane odległości podwieszeń. 
W razie potrzeby należy bez kosztów dodatkowych dostarczyć dodatkowe wieszaki i wkładki. 
Należy umieścić układ sufitowy centralnie względem osi pomieszczenia pozostawiając 
z każdej strony równą odległość, chyba ze punkt centralny jest inaczej oznaczony na 
rysunkach 
Narożniki należy połączyć kątowo na uciąć. 
Należy stosować systemowe profile krawędziowe na połączeniach z innymi elementami 
wykończenia 
Zakładając płyty, należy upewnić się, że nie mają uszkodzonych krawędzi lub innych usterek, 
które mogłyby wpływać ujemnie na ich funkcjonowanie lub wygląd. 
Należy układać płyty pionowo , w jednej płaszczyźnie, bez zagięć, skręceń i wklęsłości. 
O ile system to przewiduje należy zamontować zaciski utrzymujące płyty na profilach stelażu. 
Tolerancje 
Odchylenie ścian od pionu : 3mm na 3m. 
Wymagana dokumentacja 
Należy dostarczyć kompletne dane dotyczące izolacji i zastosowanego systemu: stelażu 
metalowego, płyt gipsowych i akcesoriów. 
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Elementy izolujące ogniochronne 
Uszczelnienie przeciwpożarowe: rodzaju zalecanego dla stosowania w połączeniu 
z gipsowymi płytami sufitowymi, z potwierdzoną klasa odporności ogniowej. 
Stelaż metalowy - wykonanie 
Należy mocować stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji. 
Przed rozpoczęciem robót przeprowadzić montaż urządzeń elektrycznych i elementów 
instalacji wentylacji mechanicznych. 
Przeprowadzić montaż gipsowych płyt sufitowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
producenta. 
Do mocowania gipsowych płyt sufitowych do stelażu zastosować wkręty samo nawiercające 
3,5 mm o odpowiednich długościach. 
Dwuwarstwowe płyty gipsowe odporne na wilgoć: należy dodatkowo uszczelnić oraz 
zaimpregnować cięte krawędzie i otwory. 
Dylatacje: należy rozmieścić je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposób 
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie 
zatwierdzonym przez Zamawiającego. Należy zabezpieczyć taśmą, wypełnić i pokryć 
szpachlówką odkryte złącza, krawędzie, narożniki, otwory itp. 
Zaszpachlowane miejsca należy oszlifować do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni. 
Należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, zgodnie 
z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.4. Wykonywanie zabudów z płyt przeciwpożarowych 
Roboty dotyczą obudów przeciwpożarowych ścian oraz obudowy przeciwpożarowej schodów 
ewakuacyjnych (w przypadku wyboru takiego wariantu uzyskania odporności pożarowej 
schodów). 
Przy wykonywaniu prac należy stosować się do szczegółowych zaleceń producenta 
wybranego produktu i stosować wyłącznie rozwiązania techniczne odpowiednie do 
zastosowanego systemu oraz sposobu zalecanego sposobu montażu okładziny p.poż., 
gwarantujące uzyskanie wymaganych parametrów 
odporności pożarowej. 
Wszystkie materiały posiadające aktualne atesty i dopuszczenia. 
5.5. Roboty posadzkarskie 
Wymagania ogólne 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata dł.2 m przyłożona 
w dowolnym punkcie podkładu nie wykazywała odchylen większych niż 5 mm. 
Podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami 
przewidzianymi w projekcie. 
Przy uzupełnianiu posadzki parkietowej, należy prace wykonać w taki sposób, aby 
uzupełnienie nie odbiegało od istniejącej posadzki. 
Wymagania szczegółowe dla posadzki PCV 
Wykładzina układana z roli. 
Stosować się do zaleceń wybranego producenta posadzki PCV oraz stosować kleje, taśmy 
i inne materiały uzupełniające odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu 
układania wykładziny. 
Wymagania szczegółowe dla posadzki z wykładziny dywanowej 
Wykładzina układana z roli. 
Stosować się do zaleceń wybranego producenta wykładziny dywanowej oraz stosować kleje, 
taśmy i inne materiały uzupełniające odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu 
układania wykładziny. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w dziale 1.0. - „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
wykończeniowych. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w dziale 1.0. - “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru prac podano w dziale 1.0. - “Wymagania ogólne". 
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 do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla niniejszego zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania 
4. normy i aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Obowiązujące w dniu ogłoszenia przetargu: ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze, 
normy techniczne, normy branżowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty 
prawne dotyczące zakresu prac budowlano-montażowych, instalacyjnych, wykończeniowych 
i innych opisanych powyżej, 
w tym między innymi: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690, z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst 
ujednolicony) 
• Szczegółowe instrukcje producentów (dostawców) zastosowanych systemów budowlanych, 
instalacyjnych itp. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 16    Kod CPV  45454000-4   Roboty restrukturyzacyjne  – 
                                bezspoinowy system docieplenia ścian  
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie bezspoinowego systemu 
docieplenia  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
 wykonanie docieplenia w systemie BSO fragmentów ścian zewnętrznych wraz z powłoką 
tynkarską  
1.4.0gólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji" Ogólne 
wymagania techniczne" 
2. Materiały 
2.1. Styropian 
Płyty styropianowe winny spełniać wymogi normy PN-B-20130:1999. Płyty styropianowe 
winny mieć następujące wymiary: 
. Długość do 5000 mm 
. Szerokość do 1500 mm 
. Grubość od 10mm  
Do wykonania izolacji należy stosować styropian o gęstości pozornej min. 15,0 kg/m3 
w odmianie EPS -70 samogasnącej - zawierającej środki obniżające palność. 
Dla izolacji elementów wskazanych na projekcie należy zastosować styropian wodoodporny. 
Wymagania fizykochemiczne podano w tabeli poniżej: 
Właściwość Odmiany 

- Gęstość pozorna, kg/m3, nie mniej niż 15 
- Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym, nie mniej niż 80 kPa  

c) Stabilność wymiarów w temperaturze 70 .C, po 48 h %, nie 
więcej niż +-0.3% 
d) Współczynnik przewodzenia ciepła, W/(m.K),  
deklarowana przez producenta, lecz nie więcej niż 0,040 
e) Chłonność wody po 24 h, % (V/V), nie więcej niż 1 ,8% 
f) Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do  
powierzchni, nie mniej niż 100 kPa  
g) Wytrzymałość na ścinanie, kPa, nie mniej niż nie 80   
h) Zdolność samo gaśnięcia płyt styropianowych-  Samo gasnące 
Ww płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem 
budowlanym, jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji 
szkodliwych dla zdrowia, być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na 
starzenie. Nie gnijący w wilgotnym środowisku, zachowujący swoje właściwości fizyczne, 
kształt i wymiary, nie chłonący wilgoci. 
Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi normami, 
winny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania. 
2.1.1. Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 
techniczne". 
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany 
oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed pakowaniem 
powinny mieć obrzeża oklejone taśmą ochronną. 
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Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić, co najmniej następujące napisy: 
. Nazwę i adres wytwórcy 
. Datę produkcji 
. Ilość płyt w opakowaniu  
. Napis "OSTROŻNIE KRUCHE"  
. Nazwę wyrobu uwzględniającą jego skład i sposób wykonania 
. Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252 
. Symbol typu wyrobu 
. Symbol klasy wyrobu 
. Gęstość wyrobu kg/m3 
. Długość, w milimetrach 
. Szerokość, w milimetrach 
. Grubość, w milimetrach 
2.1.2. Transport i składowanie 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm 
i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami 
atmosferycznymi. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez 
otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie 
umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania 
powinno być wyposażone w środki nie przeciwpożarowe. Miejsce składowania należy 
oznakować zgodnie z PN-92/N-01255. 
Płyty styropianowe należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety należy układać 
ściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób 
zabezpieczający przed przemieszczeniem się i przed uszkodzeniem. 
2.1.3. Kontrola jakości 
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 
"Ogólne wymagania techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami normowymi określonymi 
w PN-B-20130. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe winny odpowiadać wymaganiom: 
. Długość do 5000 mm - dopuszczalna odchyłka długości :t0,3% 
. Szerokość do 1500 mm - dopuszczalna odchyłka szerokości :t0,3% 
. Grubość od 10mm do 1000 mm co 5mm - dopuszczalne odchyłki grubości: 
. :t0,5mm - dla płyt o grubości od 10mm do 15mm 
.Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących 
wymiarach: 
. głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm 
. łączna powierzchnia wad: do 50cm2 na 1 m2 płyty 
. powierzchnia największej dopuszczalnej wady; 10cm2 
2.2. Materiały pomocnicze 
Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termiccznej tj. kleje do 
styropianu kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i narożne 
aluminiowe, itp. Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie włókna szklanego 
impregnowanego dyspersją z żywic akrylowych. Zaleca się stosowanie kołków kotwiących 
z trzpieniami metalowymi. Wszystkie materiały winny być zgodne z wytycznymi producenta 
wyrobów izolacyjnych, posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do 
stosowania. 
2.2.1. Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 
techniczne". 
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany 
oddzielnie. 
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2.2.2. Transport i składowanie 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
2.2.3. Kontrola jakości 
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 
"Ogólne wymagania techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w 
obowiązujących normach i 
wytycznych producenta. 
2.3. Tynki 
2.3.1. Tynk drobnoziarnisty mineralny, akrylowy 
Barwiony w masie. Kolor określony w trakcie realizacji  
sposób nakładania: ręcznie 
czas wiązania: 48h (w zależności od warunków atmosferycznych) 
hydrofobowość: średnia 
przepuszczalność pary wodnej: wysoka 
palność: niezapalny 
2 3.4. Warunki dostawy 
Poszczególne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzić z jednego źródła. 
Pochodzenie tynków i ich jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej 
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien: 
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 
suchych mieszanek tynkarskich 
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót 
i zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych 
wykonywanych przez producenta 
-zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo 
wysyłanej ilości suchych mieszanek, zawierający następujące dane: 
. nazwę i adres producenta 
. datę i numer kolejny badania 
. oznaczenie według normy 
. ilość 
. pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 
 
2.3.5. Transport i składowanie 
Zasady pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu zostały opisane w normie 
PN-B-1 01 09. 
Suche mieszanki należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, układanych na 
paletach lub na drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 7 
warstw. Pomieszczenie powinno być suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Suche mieszanki transportuje się dowolnymi środkami transportu na paletach lub w wózkach, 
chroniąc przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. 
Gotowe mieszanki tynkarskie należy składować zgodnie z wytycznymi producenta mieszanki 
tynkarskiej w temperaturze od +5 do +25°C w nieuszkodzonym opakowaniu. 
 
2.3.6. Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości suchych mieszanek tynkarskich 
dostarczanych przez producenta i ich zgodności z wymaganiami dokumentacji budowy i 
specyfikacji technicznej na podstawie: 
- rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
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- rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 
dostarczanej na budowę 
- atestu ( zaświadczenia o jakości) 
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
- dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Nadzór Inwestorski wątpliwości co do jakości cegieł 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
- zaświadczeniach z kontroli ,/ 
- zapisach w dziennikach budowy 
- innych dokumentach 
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. 
2.4. Materiały pomocnicze 
Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do 
styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i narożne 
aluminiowe, itp. Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie włókna szklanego 
impregnowanego dyspersją z żywic akrylowych. 
Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami metalowymi. 
Wszystkie materiały winny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, 
posiadać 
aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 
2.4.1. Warunki dostawy 
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji "Ogólne wymagania 
techniczne". 
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany 
oddzielnie. 
2.4.2. Transport i składowanie 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm 
i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
 
    3 Kontrola jakości 
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 
"Ogólne wymagania techniczne" oraz zgodnie z wymaganiami określonymi 
w obowiązujących normach i wytycznych producenta. 
 
     4 . Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru 
Inwestycyjnego. 
 
Wykonanie 
Wykonanie izolacji 
Niniejszy podpunkt obejmuje wykonanie izolacji termicznych ścian zewnętrznych. 
Należy stosować elementy i materiały składowe będące elementami jednego systemu BSO –
elementy systemu jednego producenta (np. wszystkie materiały systemu KABE) 
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Warstwa izolacyjna winna być ciągła na całej powierzchni izolowanego elementu. Minimalna 
grubość warstwy ocieplenia w miejscach "montażowych" (parapety, gzymsy) wynosi 3cm. 
Należy nie dopuszczać do powstania mostków termicznych. 
Ocieplenia - dawna metoda lekka - mokra (zgodnie instrukcją techniczną ITB 334/2002). 
Zaleca się stosować płyty styropianowe odpowiednie dla danego systemu ocieplenia. 
System ocieplenia winien posiadać klasyfikację jako niepalny. 
Ocieplanie elementów zewnętrznych budynków metodą BSO polega na przymocowaniu do 
ocieplanych konstrukcji od strony zewnętrznej, warstwowego układu elewacyjnego, w którym 
warstwę izolacyjną stanowią płyty z wełny mineralnej, a warstwę zewnętrzną - podkład 
zbrojony tkaniną szklaną. 
System winien także zapewniać bardzo dobrą izolację akustyczną oraz paro 
przepuszczalność ściany zewnętrznej, co wpływa na zdrowy i przyjemny mikroklimat 
w mieszkaniu. 
SPOSÓB WYKONANIA OOCIEPLEŃ 
Prace dociepleniowe należy prowadzić, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, pod loża 
i materiału wbudowanego wynosi co najmniej +5°C. Nie należy wykonywać robót przy silnym 
wietrze lub nasłonecznieniu. Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynk) należy chronić 
przed działaniem deszczu. 
Przegotowanie podłoża. 
Podłoże musi być mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju) 
Wszelkie luźne, słabo przylegające fragmenty należy skuć, wypełniając ubytki za pomocą np. 
zaprawy wyrównującej. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej 
chłonności, należy zagruntować je emulsją (np. produkcji ATLAS UNI-GRUNT). Zmniejsza 
ona odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. 
Elementy elewacji (parapety, gzymsy itp.) należy montować przed rozpoczęciem robót 
ociepleniowych.  
Należy zachować odpowiednie wielkości zakończeń obróbek blacharskich, które umożliwią 
odprowadzenie wód opadowych. 
Przymocowanie izolacji  do podłoża. 
Wykonywanie docieplenia należy rozpocząć od zamocowanie listwy cokołowej z kapinosem 
na powierzchni ściany. Listwę należy zamocować poziomo wokół całego budynku (5kołków 
na mb) 
Kolejną czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego. Są nim płyty 
z wełny mineralnej, hydrofobizowanej, przeznaczone pod bezpośrednie wyprawy elewacyjne.  
Powinny się one charakteryzować gęstością 145 kg/m3, wytrzymałością na rozerwanie w 
kierunku prostopadłym do płyty nie mniejszą niż 15 kPa oraz równą i gładką powierzchnią 
zewnętrzną. 
Płyty z wełny mineralnej układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. "cegiełkę" na 
powierzchni ściany a także na narożach budynku. Elementem mocującym wełnę do podłoża 
jest warstwa zaprawy klejowej oraz kołki z tworzywa sztucznego z metalowym, 
ocynkowanym trzpieniem, w ilości 8 szUm2. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 
konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm. Kołki winny mieć talerzyki o średnicy 
fi60mm. Zaprawę klejową nakłada się na wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą 
punktowo-krawędziową tzn. w postaci ciągłej pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty i około 
6-8 placków równomiernie rozłożonych na jej powierzchni. Przed nałożeniem zaprawy 
klejowej odpowiednie miejsca na powierzchni płyty należy wstępnie przeszpachlować tym 
samym materiałem. 
Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności na powierzchni przyklejonych płyt z wełny mineralnej 
można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy klejowej 
z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego. Siatka ta winna charakteryzować się 
odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, równym i trwałym splotem oraz odpornością na 
alkalia. 
Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy należy wyszpachlować wszystkie powierzchnie 
w otworach okiennych, a w ich narożach wtopić pod kątem 45st siatkę z włókna szklanego. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć od nałożenia na wełnę mineralną warstwy 
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zaprawy klejowej za pomocą zębatej pacy. Następnie odcina się potrzebnej długości pas 
siatki i wciska się go w kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą dokładnie zatapia. 
Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane 
z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm. Minimalna grubość warstwy zbrojonej 
powinna wynosić 5 mm. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej 
pacą metalową do otrzymaniu równej, gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności 
warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych 
na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych należy. przed przyklejeniem 
tkaniny, wkleić aluminiowe listwy narożne. Cokoły budynków powinny być wykończone przez 
zastosowanie cokołowych listew (aluminiowe lub z PCV). Dokładne wykonanie warstwy 
zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno ze względów konstrukcyjnych jak i estetycznych. 
Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności to należy je zeszlifować, ponieważ 
mogą one być widoczne również na wyprawie tynkarskiej, gdyż ma ona grubość tylko 2 + 3 
mm. normalnych" warunkach pogodowy po 1-2 dniach można przystąpić do nakładania 
podkładu tynkarskiego (zaprawę zbrojącą jednokrotnie malujemy wałkiem). Tynk należy 
układać przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej lub mechanicznie. 
przy wykonywaniu wypraw tynkarskich należy przestrzegać instrukcji podanych przez 
producenta. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą znacznie wydłużyć 
okres wysychania zapraw i mas tynkarskich. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych 
i nierówności zaleca się wykonywanie powierzchni stanowiącej odrębną całość 
architektoniczną w jednym cyklu roboczym. 
Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki 
atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od + 5°C 
do +25°C. Podczas wykonywania tynków należy dodatkowo pamiętać, aby chronić 
tynkowaną elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 
 
Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji. Ogólne wymagania 
Sprawdzanie  podlega m.in: 
. zgodność wykonania robót z dokumentacją budowy. Kontrola winna odbywać się z 
uwzględnieniem wymagań n. materiały. 
Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. . 
wygląd zewnętrzny wykonania izolacji 
Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pęknięcia, brak pionowości 
odchylenia płaszczyzny, brak wypełnienie przestrzeni materiałem izolacyjnym, szczeliny w 
izolacjach, nieprawidłowość stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia 
zaprawą klejową itp. 
 
Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogólne "!' Wymagania techniczne 0. 
Jednostką obmiarowi jest komplet wykonanych oraz: 1 m2 ,1mb 
 
Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje: 
1.odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: powłoki malarskie, złącza ulegające 
zakryciu itp. itp. 
2.odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) 
3.odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych oraz normowych 
Sprawdza się przez porównanie wykonania robót z dokumentacją budowy oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz Odbiór pogwarancyjny dokonywany 
jest na podstawie oceny wizualnej obiektu Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" Ogólne wymagania techniczne  
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Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji" Ogólne wymagania 
techniczne. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3 
 
Przepisy związane 
 
PN-B-23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z wełny 
mineralnej 
PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania ". 
PN-B-02025:2001 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego ". 
PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
budynkach" lub 1341,ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2002 r. 
PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne ". 
PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 "Akustyka. Określenie sztywności 
dynamicznej. Materiały stosowane w pływających podłogach 
w budynkach mieszkalnych ". 
PN-EN 12086:2001 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości 
przy przenikaniu pary wodnej ". 
EN ISO 10077-1:2000 "Wersja polska. Właściwości cieplne okien 1 drzwi 1 żaluzji -obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona ". 
Instrukcja ITB nr 321 "Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
budownictwie ". 
Instrukcja ITB 334/2002 "bezspoinowy system ocieplenia ścian budynku" 
"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków 
technicznych 1 jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie "-, Dz.U nr 109/2004,poz.690 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST II. 17    Kod CPV  45261210-9    
Roboty pokrywcze  
 
1. WSTĘP.  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą rynien i rur spustowych wykonywanych w 
ramach zadania: „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW KOMENDY 
MIEJSKIEJ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 11”. 
 
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 rynien i rur spustowych.  
1.4 Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz 
obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja budowy, SST i poleceniami Inżyniera.  
2 MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00.  
2.2. Składowanie materiałów  
Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji 
leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 
poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
3 SPRZĘT.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 
w ST – 00.00.  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
− urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,  
− rusztowań.  
4 TRANSPORT.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.  
4.2. Transport rynien i rur spustowych Rynny i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw 
sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone 
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
5 WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.  
5.2. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki 
istniejący rynien i rur spustowych. 
5.3. Roboty montażowe Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach 
rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia 
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połaci dachowej. Mocowanie uchwytów do okapu powinno mieć rozstaw nie większy niż 80 
cm. Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej 
wewnętrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm 
na 10m dł. Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie 
nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny być 
mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Pionowe złącza 
rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne. 
6 KONTROLA JAKOŚCI. 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. Jeżeli w ST nie określono 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie 
z opracowaniem „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych”, wydanych przez ARKADY 1990 r.  
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej 
i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną 
w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 
− sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu 
ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,  
− sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu 
zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć,  
− rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz czy 
woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną.  
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych 
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
7 OBMIAR ROBÓT.  
Całość robót wg dokumentacji. 
8 ODBIÓR ROBÓT.  
8.1 Postanowienia ogólne. Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według 
specyfikacji ST – 00.00.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają:  
− roboty przygotowawcze,  
− roboty montażowe,  
− próby szczelności przewodów.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej Ceny jednostek obmiarowych obejmują odpowiednio 
w zależności od pozycji w przedmiarze:  
− dokonanie wszelkich koniecznych rozbiórek rynien i rur spustowych wraz z wywiezieniem 
odpadów i utylizacją oraz opłatami wysypiskowymi,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
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− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wymaganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań,  
− przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków rynien,  
− zamocowanie uchwytów do rur i rynien,  
− montaż rynien i rur spustowych,  
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
− likwidację stanowiska roboczego.  
10 PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – Wydanie ARKADY 1990 r. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST III. BRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
ST III. 01 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE                           (CPV  4531000-3 ) 
        ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200-2) 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych 
z montażem instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych do bram segmentowych,  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I 
ROZBUDOWA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 11”. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot polegających 
na montażu instalacji elektrycznych. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych do urządzeń oraz 
oświetlenia sali narad. 
Zakres robot obejmuje: 
a) zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 
b) instalacje oświetleniowe, 
c) instalacje ochrony od porażeń. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją budowy i ST. 
Rodzaje materiałów zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi 
w dokumentacji budowy. Szczególnie dotyczy to ochrony przed porażeniem prądem. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
norm państwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń 
elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw, jakości, 
np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane, itp., należy dostarczać ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokołami odbioru 
technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). 
 
2.2 Odbiór materiałów na budowie: 
- materiały takie jak: przewody, rury ochronne itp. należy dostarczyć na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego, 
- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy, 
- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość 
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wykonania robot, materiały należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robot 
 
2.3 Składowanie materiałów na budowie: 
Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
3. SPRZĘT 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych 
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. 
Urządzenia i sprzęt używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne 
i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się 
dostarczenie urządzeń i aparatów bezpośrednio przed montażem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami. 
Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
W budynku instalacja przebiegać będzie w przestrzeni sufitu modułowego. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 
bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem 
instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za 
pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
 
5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli 
Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania 
i ustawienia aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, 
odbiorniki) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej 
wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 
- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą 
być chronione, 
- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, 
- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne, 
- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik 
jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonania 
instalacji szczelnych, 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione 
przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 
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5.3 Przyłączenie przewodów i kabli 
Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. 
Ponadto należy zachować następujące wymagania: 
- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla 
prawidłowego połączenia z zaciskiem, 
- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 
poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza 
się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu), 
- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 
do dowolnego zacisku, 
- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych należy izolować 
i unieruchomić, 
- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału 
izolacyjnego, 
- kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą. 
 
5.3 Przyłączenia odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. Połączenia mogą być wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 
kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy 
wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 
5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów 
Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. 
 
5.5 Próby montażowe 
Po zakończeniu robot należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych 
prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary pętli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemień, 
- próby funkcjonalne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT 
1. Sprawdzenie i odbiór robot powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami  
pkt. 10.0. 
2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
- zgodność wykonania robot z dokumentacją budowy, 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, 
- pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do 
protokołu odbioru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robot obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 
komplet robot. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Wykonanie Robot określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikających wg 
zasad określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robot ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robot 
ulegających zakryciu należy sporządzić protokół podając również ocenę jakości robot. 
Odbiorowi elementów wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty 
instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robot 
montażowych. 
 
8.2 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robot przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
 
8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robot będących przedmiotem 
odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, 
protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację 
powykonawczą, instrukcje eksploatacji urządzeń 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami 
i przedmiotem odbioru 
 
8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
− sprawdzić zgodność wykonanych robot z umową, dokumentacją budowy, warunkami 
technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robot odpowiednimi protokołami prób 
montażowych, sprawdzających przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w 
protokole prób i odbiorów. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące udział w 
czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
Odbiorowi końcowe podlegają: 
- instalacje elektryczne w pomieszczeniach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r. 
2. PN-IEC 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
3. PN-SEP-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
4. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwałą przewodów. 
6. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
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7. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
8. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu 
znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 
9. BN-85/3081-01 03 Wytyczne przeprowadzania po monta żowych badań odbiorczych. 
10. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
11. Instrukcja badan odbiorczych urządzeń elektrycznych- MGiE 1982 r. 
12. Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowemu zgłaszania do certyfikatu na znak bezpieczeństw. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ST III. 02    Kod CPV  45311200-2   
Instalacje elektryczne  niskoprądowe  
b) INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 
 
ST- SP-3 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac montażowych osprzętu systemów zabezpieczenia 
elektronicznego. 
W skład Systemów Zabezpieczenia Elektronicznego wchodzą: 

 System kontroli dostępu 
 Systemem sygnalizacji włamania i napadu 
 System przyzywowy 
 System monitoringu 

 
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 robót instalacyjnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. 
Zakres robót obejmuje: 

a. Roboty przygotowawcze: 
– określenie usytuowania dla poszczególnych elementów systemów, 
– określenie lokalizacji manipulatorów, czytników, głośników, wyświetlaczy, 

kamer, itp. 
b. Roboty zasadnicze: 

Instalacyjne: 
c) wykonanie zasilania dla poszczególnych elementów Systemów  
d) wykonanie instalacji okablowania: na drabinkach, korytkach kablowy, na 

ścianie lub suficie przy użyciu atestowanego osprzętu. 
Prace montażowe: 

h) montaż w serwerowni urządzeń  
i) montaż sygnalizatorów, 
j) montaż czujek magnetycznych, elementów wykonawczych dla 

systemów, itp. 
 wykonanie badań i pomiarów sprawdzających dla wszystkich systemów 
 uruchomienie i testowanie systemów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją budowy, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty instalacyjne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprawnego technicznie 
sprzętu. 
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3.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 

4.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót podstawowych zalecanych przy 
realizacji zamówienia. 

 
4.1 Budowa Systemu Kontroli Dostępu 

System kontroli dostępu SKD będzie składał się z indywidualnych kontrolerów SD660. 
Każde przejście kontrolowane składa się z: kontrolera, czytników kontroli dostępu 
ASR-603, przycisku wyjścia, kontaktronów, zwory elektromagnetycznej lub 
elektrozaczepu rewersyjnego. Poszczególne kontrolery są połączone miedzy sobą 
siecią LAN lub magistralą RS485. Kontrolery podłączyć do zasilacza z akumulatorem. 

 
4.2 Systemu Sygnalizacji i Włamania 
 System SSWiN oparty będzie na centrali alarmowej 128 Plus. Do centrali 
przewidziano podłączenie manipulatorów, sygnalizatorów akustycznych, modułu GSM wraz z 
anteną, modułu LAN, czujek TSD-1, przycisków napadowych, itp. 
 
4.3 Budowa Systemu Nadzoru Wizyjnego  
 Przewidziano montaż kamer wewnętrznych oraz rejestratora sieciowego IP. Na 
stanowisku dyżurnego PdOZ przewiduje się montaż stanowiska monitoringu. Rejestrator 
należy zainstalować w szafie SZT. Wszystkie kamery i urządzenia pracują w technologii IP. 
Wszystkie kable sygnałowe doprowadzić do szafy SZT i zakończyć na patch-panelu. 
 
4.4 Budowa systemu przyzywowego  

W pomieszczeniach cel należy zainstalować przyciski przywoławcze w wykonaniu 
wandaloodpornym. W pomieszczeniu dyżurnego izby zatrzymań należy zainstalować 
centralkę przywoławczą. Centralkę należy zainstalować w puszkach dedykowanych 
systemowych w układzie pionowym. 
 
5.  Prace wykończeniowe 
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania 
systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, 
pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. 
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą 
następujące elementy: 
 podstawa opracowania 
 informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, 

wykonawcy rozpatrywanej instalacji 
 opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii 
 lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer 

katalogowy / Nazwa elementu / Ilość 
 schemat połączeń elementów instalacji 
 podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 
 widoki szaf, tablic  wraz z rozmieszczeniem elementów 
 widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 

Informacje zawarte w dokumentacji muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan instalacji. 
6.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i odbiór robót instalacyjnych powinny być wykonane zgodnie z normami. 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 
Urządzenia  – [szt] 
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8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.     Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
        Zamawiający nie płaci za roboty tymczasowe i towarzyszące. 
10.   Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje zakres wskazany w SST i przedmiarze robot elementów. 

11.  Przepisy związane 
- SIWZ  
- Normy 

 PN-E-08390-1 Systemy Alarmowe-Terminologia, 
 PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne – Zasilacze - Parametry 

funkcjonalne i metody badań. (w części dotyczącej Systemów włamaniowych zastępuje 
ją norma PN-EN 50131-6), 

 PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 
alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. 

 PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe. 
 PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane  

w zabezpieczeniach.  Część 7: Wytyczne stosowania. 
 PN-EN 50132-2-1 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach 

dotyczących zabezpieczeń. Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej. 
 PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja. 
 PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe – Systemy Kontroli Dostępu. Wymagania 

systemowe.. 
 
- Aprobaty techniczne 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 100 z 104 

ST VI. BRANŻA  INSTALACJI  WENTYLACJI  
ST VI.01   Kod  45300000-9 –  
Instalacja wentylacji  
1.Wstęp 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach 
PdOZ podczas inwestycji „PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW 
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 
11”. 
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
2. część wentylacyjna: 
2.1 montaż przewodów wentylacyjnych 
2.2 montaż elementów wentylacyjnych (centrale klimatyzacyjne z nagrzewnicami, filtrami i 
układem chłodzącym, nawiewniki, czerpnie, wyrzutnie, tłumiki wentylatory wywiewne) 
2.3 montaż urządzeń (centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory jednostki wewnętrzne i 
zewnętrzne oraz wentylatory wywiewne) 
2.4 badania instalacji i jej regulacja 
2.5 wykonanie izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych i rur doprowadzających chłód 
2.6 uruchomienie central klimatyzacyjnych i klimatyzatorów 
2.7 włączenie układu sterowania centrali wentylacyjnej do nadrzędnego układu sterowania 
 
Ogólne wymagania 
1 wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją budowy, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
2 Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji i klimatyzacji 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienie materiałów  - w 
przypadku niemożliwości 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, 
a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia 
energochłonności instalacji lub zwiększenia hałasu lub drgań. Roboty budowlane należy 
realizować zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
Materiały 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak 
CE lub deklarację zgodności producenta odnoszącą się do aktualnej aprobaty technicznej 
lub Polskiej Normy. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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Przewody wentylacyjne 
3 instalacja wykonana będzie z przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 
i okrągłym, łączonych za pomocą połączeń kołnierzowych i mufowych, wykonanych z blachy 
ocynkowanej. 
4 dostarczone na budowę powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
5 Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spełniać wymagania §153 
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

 
Urządzenia 
6 podstawowym urządzeniem jest centrala wentylacyjna klimatyzacyjna z odzyskiem 
ciepła.  

W skład centrali wchodzą elementy wymiennik krzyżowy, nagrzewnice, chłodnice 
freonowe, filtry powietrza oraz wentylatory. Centrale są usytuowane 
w pomieszczeniach technicznych w piwnicy. 
Silniki wentylatorów  powinny być wyposażone w przetwornice częstotliwości 
zamontowane na silnikach w centrali. 

7 elementami rozdziału powietrza są przepustnice powietrza zamontowane na 
odgałęzieniach, kratki wentylacyjne, anemostaty lub nawiewniki liniowe nawiewne ze 
skrzynką rozprężną oraz przepustnicami regulacyjnymi. 
8 tłumiki powinny posiadać potwierdzone charakterystyki tłumienia i szumów własnych 
w pasmach oktawowych od 63 Hz do 8 kHz 

-     elementami regulującymi instalację są przepustnice wielopłaszczyznowe.  
Przewody chłodnicze  
9 przewody instalacji chłodniczej wykonane zostaną z rur miedzianych ciągnionych, 
twardych bez szwu, przeznaczonych do wykonywania instalacji chłodniczych 
10  powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne powinny być gładkie i czyste, bez defektów 
wynikających z przeciągania. 
11 łączenie rur z łącznikami wykonać za pomocą lutów twardych 
12 rury i kształtki muszą posiadać atest hutniczy i świadectwo jakości; rury powinny być 
oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację ich podstawowych cech 
13 Rury chłodnicze należy prowadzić na drabinkach instalatorskich lub w bruzdach 
ściennych 
14 Trójniki połączeniowe w VRV należy montować w poziomie na drabinkach. 

 
Przewody odprowadzające skropliny  

- przewody odprowadzające skropliny wykonać z rur HDPE i układać je w bruzdach 
ściennych ze spadkiem do pionów kanalizacyjnych. 
 

Izolacja termiczna 
15 Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne muszą być zaizolowane 
(kanały prostokątne zaizolować izolacją (   – 0,038W/mK przy 40°C)  Maty izolacyjne należy 
montować za pomocą kleju według wytycznych producenta. Rurociągi doprowadzające chłód 
do klimatyzatorów i chłodnic z jednostek zewnętrznych należy zaizolować izolacją ze 
spienionego kauczuku grubości 25mm.  
16 Izolacja musi posiadać ważną aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie 
17 izolację zimnochronną przewodów chłodniczych łączących agregat chłodniczy z 
chłodnicą freonową z otulin termoizolacyjnych za spienionego kauczuku syntetycznego gr. 25 
mm,  

 
Czynnik chłodniczy 
18 czynnikiem chłodniczym instalacji chłodu jest freon 410 
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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. 

 
Transport i składowanie 
Centrale wentylacyjne  
19 transport central wentylacyjnych musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, 
urządzenia powinny być fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia 
transportowe można demontować dopiero na miejscu montażu; urządzenia należy 
zdejmować z samochodu i transportować za pomocą wózka widłowego 

 
Przewody wentylacyjne 
20 przewody wentylacyjne należy odpowiednio zabezpieczyć przed transportem, należy 
unikać zanieczyszczania elementów i uszkadzania podczas transportu, załadunku, 
wyładunku i składowania. 

 
Rury 
21 rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. 
22 Kształtki miedziane należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
Elementy sterowania i automatyki 
23 Automatyka centrali powinna stanowić jej integralną cześć, centrala powinna być 
okablowana. Automatyka centrali powinna spełniać wszystkie podstawowe wymagania dla 
tego typu urządzeń oraz zapewnić możliwość odczytu na programatorze takich parametrów 
jak: temperatura powietrza, natężenie przepływu oraz ciśnienie dyspozycyjne.  
24 elementy automatyki należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
i suchych. Elementy powinny być dostarczane w oryginalnych nieuszkodzonych 
opakowaniach. 

 
Izolacja termiczna 
25 materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem 
26 wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych 
27 materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny mieścić się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych 
 
Wykonanie robót 
Montaż przewodów wentylacyjnych 
28 przewody wentylacyjne prostokątne łączone będą za pomocą połączeń kołnierzowych 
29 przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej). 
30 przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowa-
nia nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Elementów pękniętych, lub w inny 
sposób uszkodzonych, nie wolno używać 



Strona 103 z 104 

31 montaż elementów wentylacyjnych pod stropem pomieszczeń wykonywać z 
rusztowania 
32 przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć (np. wełną 
mineralną) nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą 
33 kolejność wykonywania robót: 
33.1 wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów 
33.2 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
33.3 zaizolowanie elementów wentylacyjnych 
33.4 ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów 
33.5 podwieszenie przewodów i innych elementów wentylacyjnych do stopów budynku 
na zawiesiach  
33.6 montaż rur 
33.7 połączenie elementów wentylacyjnych 
33.8 wykonanie prób szczelności instalacji wentylacji 
33.9 zaizolowanie połączeń kołnierzowych instalacji wentylacji 

montaż przewodów wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywać się we 
współpracy z wykonawcą oświetlenia z uwzględnieniem opraw oświetleniowych oraz 
uwag architektów. 
 

Montaż central wentylacyjnych  
34 montaż central wentylacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
producenta 
35 zamówić centrale w częściach aby ułatwić transport i montaż w małych 
przestrzeniach. 
36 ułożyć kabel sterowniczy łączący centrale wentylacyjne z programatorami 
umieszczonymi w pomieszczeniu 20m; kabel układać w rurkach osłonowych PCV lub 
korytach kablowych 

 
Uruchomienie instalacji 
Uruchomienie 
37 uruchomienia urządzeń powinien dokonać serwis producenta we współpracy z firmą 
montującą instalację. Sposób i warunki uruchomienia podaje producent urządzeń 
38 z uruchomienia należy sporządzić protokół 

 
Regulacja 
39 po uruchomieniu należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wentylacyjne; 
w tym celu należy dokonywać pomiarów ciśnień na rurkach impulsowych skrzynek 
regulacyjnych i za pomocą cięgien odpowiednio ustawić przepustnice regulacyjne skrzynek; 
regulację przeprowadzać z zamocowanymi nawiewnikami 
40 regulację ilości powietrza na centrali wentylacyjnej ustawić za pomocą zadajnika 
programatora 
41 regulację przepływu czynnika chłodniczego przeprowadzić za pomocą zaworów 
nastawczych znajdujących się w agregacie chłodniczym 
42 z regulacji należy sporządzić protokoły 
 
Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 



Strona 104 z 104 

 
Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz  PN-64/B-10400. 

1 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 
2 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
3 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
4 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
4.1 Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 
5 Dziennik budowy, 
5.1 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
1) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
2) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
3) protokół przeprowadzenia regulacji hydraulicznej 

4) Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
5) zgodność wykonania z Dokumentacją budowy oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji budowy, 
6) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 
7) aktualność Dokumentacji powykonawczej (czy przeprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia), 
8) protokoły badań szczelności instalacji.  

 
Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne". 

 
Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne". 

 
Przepisy związane 
PN-B/76001/1996 -  Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
PN-70/B-01411        - Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych..   
       Podział, nazwy i określenia. 
PN-79/B-10440        - Wentylacja mechaniczna- Urządzenia wentylacyjne.   

      Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-83/B-03430        - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i  
   użyteczności publicznej. Wymagania. 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne  i przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988. 
 
 


