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- - 45000000-7 Roboty budowlane
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1 SST.01.01 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

2 SST.01.02 45111000-8 Roboty ziemne

3 SST.01.03 45262311-4
45262310-7

Roboty betonowe
Roboty żelbetowe
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10 SST.01.10 28823200-7 Elementy metalowe - instalacja
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  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

         WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu
                             gastronomicznego na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej ” 

Adres obiektu:   58-407 Chełmsko Śląskie : ul. Rynek 10

Zamawiający:    Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce
                            58-420 Lubawka : ul. Zielona 12

Specyfikację sporządził: 

Data opracowania:  Grudzień 2021r. 

Spis zawartości opracowania: 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Zestawienie specyfikacji technicznych: 

Lp.  nr specyfikacji. kod CPV nazwa 

45000000-7  Roboty budowlane 

ST B.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna

1 SST.01.01. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

2 SST.01.02. 45111000-8 Roboty ziemne

3 SST.01.03. 45262311-4
45262310-7

Roboty betonowe
Roboty żelbetowe

4 SST.01.04. 45262520-2 Roboty murowe

5 SST.01.05. 45410000-4 Tynki i gładzie gipsowe

6 SST.01.06. 45421146-9  
45421152-4 
45422100-8 

Instalowanie sufitów podwieszanych. 
Instalowanie ścianek działowych 
Roboty malarskie 

7 SST.01.07. 45321000-3
45320000-6 

Izolacje termiczne
Izolacje przeciwilgociowe 

8 SST.01.08. 45431000-7 Posadzki, okładziny ścienne

9 SST.01.09. 45421000-4 Stolarka

10 SST.01.10. 28823200-7 Elementy metalowe - instalacja

Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia występujących w STWiOR 
materiałów są przykładowe, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o
parametrach nie gorszych niż podane w STWiOR tj. spełniających wymagania techniczne, 
funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak materiały wskazane w STWiOR lub lepsze. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST B.00 

I   CZĘŚĆ   OGÓLNA

1, WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na mieszkanie 
dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. Rynek 10

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1.

1.3. Określenia podstawowe.
    Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
TECHNICZNĄ 
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. 

a) Rozbiórki i demontaże: 
 - rozbiórka istniejącej stalarki okiennej i drzwiowej
 - rozbiórka betonowej konstrukcji schodów i podjazdu zewnętrznego 
 - rozebranie elementów sufitu

    - rozebranie ścianek działowych, rozkucie otworu w ścianie pod drzwi wejściowe
    - rozebranie podłóg wraz z warstwami podposadzkowymi do poziomu stropu 

    nad piwnicami
     - wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja. 

b) Roboty ziemne – wykopy pod konstrukcję schodów zewnętrznych: 
     - wykopy ręczne z wywozem urobku poza teren robót
         
c) Roboty betonowe i żelbetowe: 
     - wykonanie ławy betonowej pod konstrukcję schodów zewnętrznych
     - wykonanie żelbetowej konstrukcji schodów zewnętrznych
    
d) Roboty murowe: 
     - murowanie ściany z bloczków betonowych pod konstrukcję schodów zewnętrznych
     - montaż nadproży otworu drzwiowego

e) Tynki i gładzie gipsowe   
    - uzupełnienie tynków wew. cem.-wap. na ścianach
    - gładzie gipsowe na ścianach wew.
    - wykonanie tynków zew. mozaikowych na ścianie schodów i podestu 
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f) Roboty w zakresie instalacji sufitu podwieszonego z płyt g-k
    okładzin i ścianek z płyt g-k, roboty malarskie: 
     - wykonanie sufitu systemowego z płyt g-k
     - montaż okładzin ścian z płyt g-k oraz ścianek z płyt g/k
      - roboty malarskie ścian i sufitów

g) Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
    - izolacje cieplne z wełny mineralnej sufitu
    - izolacje cieplne z wełny mineralnej okładzin ściennych oraz ścianek g-k
    - izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego stropu nad piwnicami
    - izolacja cieplna i akustyczna podposadzkowa z płyt styropianowych
    - izolacja paroizolacyjna z folii okładzin ściennych
    - izolacja przeciwwilgociowa z folii bud. sufitu oraz podposadzkowa
    - izolacja z folii separacyjnej konstrukcji schodów zew.
    - izolacja przeciwilgociowa z papy termozgrzewalnejław fundamentowych
    - izolacjha przeciwilgociowa powłokowa ścian fundamentowych konstrukcji
      schodów zew.
    - izolacje przeciwilgociowe pom. wc z folii w płynie i membrany

h) Posadzki, okładziny ścienne
    - wypełnienie z zagęszczeniem „skrzyni” schodów zew. kruszywem łamanym
    - warstwa wyrównawcza podposadzkowa zbrojona siatką przeciwskurczową
    - posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej z cokolikami
    - okładziny schodów zewnętrznych z płytek gresowych na zaprawie klejowej 
    - pkładziny ścian z płytek ściennych na zaprawie klejowej

i) Stolarka 
    - montaż okien r/u z tworzyw sztucznych PCV z obróbką obsadzenia,
      wraz z wbudowaniem podokienników wewnętrznychg i zewnętrznych
    - montaż z obróbką obsadzenia drzwi zewnętrznych z tworzyw sztucznych PCV
    - montaż drzwi wewnętrznych – ościeżnica regulowana, skrzydło płytowe wzmocnione

j) Elementy metalowe - instalacja
    - montaż balustrady schodowej, stalowej
    - instalacja wycieraczki do obuwia
    - instalacja uchwytów i krzesełka prysznicowego w pom. wc dla osoby
      z niepełnosprawnością ruchową
    - zakup i montaż platformy przyschodowej dla osoby z niepełnosprawnością ruchową

1.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE NALEŻY ROZUMIEĆ I STOSOWAĆ W POWIĄZANIU Z 
NIŻEJ WYMIENIONYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

SST.01.01. Roboty rozbiórkowe. 
SST.01.02. Roboty  ziemne
SST.01.03. Roboty betonowe, żelbetowe
SST.01.04. Roboty murowe
SST.01.05. Tynki i gładzie gipsowe
SST.01.06. Instalowanie sufitów podwieszonych, ścianek działowych, roboty malarskie
SST.01.07. Izolacje termiczne, izolacje p.wigociowe
SST.01.08. Posadzki, okładziny ścienne
SST.01.09. Stolarka
SST.01.10. Elementy metalowe - instalacja
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1.4. OGÓŁNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren robót. 

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego  komplet dokumentacji budowlanej – część: 
projekty budowlano- wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i 
dokumenty zgodne z rozporządzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawczą
Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba że Umowa będzie stanowić inaczej.

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku różnic 
wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty 
oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny 
być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech 
nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli przedział tolerancji nie 
został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy przyjąć 
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały 
lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny 
być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i 
materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie
organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi 
wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać 
podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniami zbiorników i 
cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
przekroczeniem norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe.nie mogą być 
zanieczyszczone w czasie robót. 
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Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod 
warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony 
środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niż określona przez
Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według 
warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji 
podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 
pojazdów i ładunków. 

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporzą- 
dzeniem Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, „plan bioz”. Podczas realizacji robót 
Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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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 oddzielnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i 
budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie 
informował Zamawiającego. 

1.4.13 Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy 
lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 
Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczą- ce 
źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia do obrotu.
. W razie żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, 
próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dok. projektowej w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla 
których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i brakiem zapłaty. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiają- 
cego. 

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być
zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami 
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja 
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 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. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 
Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający będzie podejmował decyzje we 
wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem 
robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i 
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 
włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewniania jakości robót 

 Program zapewniania jakości robót Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonywania robót,
- termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
   elementów robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i kontroli oraz zapis pomiarów,
  a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
  oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 
jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku 
gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów 
urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego. 

6.4 Raporty z pomiarów. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami pomiarów jak 
najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje.
 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które 
posiadają w zakresie wymagań podstawowych: 
  -   certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych 
norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją 
techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 
 -   deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez 
Komisję Europejska wykazie. 
W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do 
wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie
wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm 
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu 
objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien 
przedstawić ich ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne. 
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6.6 Dokumenty Budowy. 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy
i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz,
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów
  robót,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
  końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
  projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych,
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych
  badań,
- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu 
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na 
budowie. Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
  Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w
umowie. 
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7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 
akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają   
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny,
d) odbiór pogwarancyjny.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a. Atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności materiałów, 
b. Oświadczenie Kierownika o zakończeniu robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
określone w protokole. Termin ich wykonania ustali komisja. 
Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu robót, wykonaniu dokumentacji 
powykonawczej i odbiorze bez uwag. 

8.2 Odbiór robót zanikających.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

9. Podstawa płatności
Forma płatności określona jest w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
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SST 01.01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 

SPIS TREŚCI 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
 ST - Specyfikacja Techniczna
 ITB - Instytut Techniki Budowlanej
 PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
 BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. 
Rynek 10

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych: 

   - rozbiórka istniejącej stalarki okiennej i drzwiowej
   - rozbiórka betonowej konstrukcji schodów i podjazdu zewnętrznego 
   - rozebranie elementów sufitu
   - rozebranie ścianek działowych, rozkucie otworu w ścianie pod drzwi wejściowe
   - rozebranie podłóg wraz z warstwami podposadzkowymi do poziomu stropu 
   - nad piwnicami
   - wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  podano w ST 
„Wymagania ogólne”

2.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
 Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, 
ustalić metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót rozbiórkowych. Należy wykonać 
prace zabezpieczające w postaci daszków ochronnych na balkonami lub tym podobnych, 
teren oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć prze dostępem osób 
postronnych oraz zwrócić szczególną uwagę na przyległe do budynku łącze instalacji 
elektrycznej które także należy zabezpieczyć. Należy rozeznać konstrukcję 
poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby 
można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność 
robót i sposoby ich wykonania. Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac 
dobrać w zależności od warunków i rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy materiał 
uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. Przy robotach 
rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć robotników pasami. 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 
a) ręczne, 
b) mechaniczne (piłami tarczowymi lub urządzeniami rozpierającymi itp.). 
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich 
narzędzi mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę 
przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn budowlanych. Wyklucza się 
zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych w w/w obiekcie . 

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać 
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora.

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Wywożone elementy należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem w sposób nie
zagrażający innym użytkownikom dróg. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WSTĘP 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty; 
Przebieg robót rozbiórkowych: 
- rozbiórka sufitów, ścianek działowych stolarki, podłóg
- elementy oraz materiały z rozbiórki znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych
   przenośników, z tworzyw sztucznych lub metali;
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Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych: 
- roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez 
cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne, 
- przed przystąpieniem do rozbiórki  trzeba opracować program rozbiórki, a załogę 
zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. przed
przystąpieniem do rozbiórki należy zabezpieczyć balkony, wejście do budynku, teren 
oznaczyć tablicami informacyjnymi. 

Prace na wysokościach: 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości: i spadające odłamki 
oraz możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

a) Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania 
rozbierających elementów, miejsca gromadzenia odpadu i sposoby ich zabezpieczania. 
Odpadu nie można gromadzić na stropach, pomostach i schodach,
b) Należy odłączyć od sieci  wszystkie instalacje,
c) Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi,
d) Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem 
dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na 
wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z liną
długości do 3m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej i przymocowanej do ściany.
Prace na wysokości powyżej 2m: 
Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub 
rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m 
nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 
a) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 
których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na 
przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia,
a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do 
mocowania linek bezpieczeństwa, 
b) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa 
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 
c) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 
na wysokości. 
Powyższe wymagania dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, 
podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika 
wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania 
innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 
Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h),
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, ponadto: urządzenia użyteczności publicznej,
takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy zabezpieczyć przed zniszczeniem 
czy uszkodzeniem.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE
 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i 
wskazaniami. 

6.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
 Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w przedmiarze robót, normach i instrukcjach. 

7. OBMIAR ROBÓT
 Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i ST, w jednostkach i na zasadach 
ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru 
technicznego oraz do dokumentacji powykonawczej. 

8. ODBIÓR ROBÓT
 Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją w postaci przedmiarów oraz 
instrukcji producentów wykorzystywanych materiałów, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
oraz w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego 
(Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981r.)
[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988r.
[3] Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie 
wykończonych obiektów budowlanych. (Dz. U. z 1995r. Nr 10, poz. 47) 
[4] Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp 
(Dz. U. z 1997r. Nr 10, poz. 47) 
[5] Gilewicz A., Szymański M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w 
budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993r. 
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SST 01.02– ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-8 – Roboty ziemne

SPIS TREŚCI 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. 
Rynek 10

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych: 

 - wykopy fundamentowe pod ławy betonowe
 - zabezpieczenie ścian wykopu
 - załadowanie i wywóz poza teren robót nadmiaru urobku

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  podano w ST 
„Wymagania ogólne”
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2.2. Materiałami do wykonania robót są: 
Materiałami do wykonania robót są: 
- gwożdzie budowlane okrągłe gołe
- deski iglaste wymiarowe nasycone
- bale iglaste obrzynane nasycone 
- drewno na stemple okrągłe korowane 

3. SPRZĘT
3.1.Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać
przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" 
4.2.Transport gruntu
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne. 

5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.

5.3. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji 
powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera.

5.4. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z 
dokumentacją
projektową.
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy 
i Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie 
warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa od
rysunków w tym zakresie, powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone 
przez Inżyniera.
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na 
przyjęte rozwiązania w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonać powtórnego 
odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora 
dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania projektowego). O wynikach 
odbioru należy pisemnie powiadomić Inżyniera.

5.5. Zabezpieczenie skarp wykopów.
(1) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,43.
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:
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• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki
umożliwiające łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu;
• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez
wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w
każdym punkcie skarpy;
• stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

5.6. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu –
wykonać ręcznie.
(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem
celem podjęcia odpowiednich decyzji.
(4) W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać
zasypkę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE
 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i 
wskazaniami. 

6.2. Kontrola jakości
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
(2) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości
• zapewnienie stateczności skarp
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie)
Pomiary kształtu wykopu.
Tolerancja przy wymiarach wykopów:
• ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m
• ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m
Tolerancja dna wykopów: ±2 cm.
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7. OBMIAR ROBÓT

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  Wymagania ogólne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonywanych 
robót, która stanowi podstawę płatności. 

8. ODBIÓR ROBÓT

 8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane
i dokumenty:
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,
• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym
wykonywane były roboty fundamentowe,
• dziennik budowy.

8.2.2. Zakres.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• zgodności wykonywanych wykopów z projektem,
• rzędnych wykopu.

8.3. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów,
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  oraz 
w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. Przepisy związane
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
• BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą
bromową.
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Ŝelazowego.
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST 01.03– 
    Kod CPV 45262311-4 – Roboty betonowe
     Kod CPV 45262310-7 – Roboty żelbetowe

SPIS TREŚCI 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. 
Rynek 10

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania ław fundamentowych oraz żelbetowej konstrukcji 
schodów zewnętrznych

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie n/w robót : 

 - ławy betonowe fundamentowe pod konstrukcję schodów zewnętrznych
 - żelbetowa konstrukcja schodów zewnętrznych

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST „Wymagania ogólne”. 
Oprócz tego występują dodatkowe określenia: 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 



-21-

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasy wytrzymałości na ściskanie - podstawą klasyfikacji jest wytrzymałość 
charakterystyczna na ściskanie określana w 28. dniu dojrzewania na próbkach walcowych 
(oznaczenie fck, cyl) (średnicy 150 mm, wysokości 300 mm) lub na próbkach 
sześciennych (oznaczenie fck, cube) (o boku 150 mm). W symbolu wytrzymałości litery 
oznaczają: C - beton zwykły lub ciężki, LC - beton lekki. Liczby oznaczają minimalną 
wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie określoną na próbkach 
walcowych/sześciennych (np.: C25/30, LC25/28). 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 
masy w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  podano w ST 
„Wymagania ogólne”

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.1 Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-D95017. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-
75/B-96000. 

2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej, obejmującą: 
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 Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
 Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
 Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-
6731-08 i PN-B- 30000. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami 
prób. 

Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712 i PN-B-06714. 
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i 
czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito
o boku oczka kwadratowego 32 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 
1/3najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
3/4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 

Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda
do zapraw I betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio 
z instalacji wodociągowej. 
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykazać: 
 zabarwienie – brak 
 zapach – brak zapachu gnilnego 
 zawiesina – brak grudek i kłaczków 
 pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej. 
Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 
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2.3 Wymagane właściwości betonu 
Klasy betonu i ich zastosowanie 
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton C25/30 oraz 
zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Wymagania dla betonu 
Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 

Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 

Mrozoodporność ubytek masy nie większy od 
5% 
spadek wytrzymałości nie 
większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i 
odmrażania 
(F 150) 

jw. 

2.4 Rodzaje stali zbrojeniowej 
Pręty zbrojeniowe – produkowane w poszczególnych klasach w zależności od swych 
cech mechanicznych i technologicznych: 
W klasie A-0 produkowane są pręty okrągłe gładkie gatunku St0S. 
W klasie A-I pręty okrągłe gładkie o innych właściwościach mechanicznych i 
technologiczne zaliczane do gatunku St3SX i St3SY. 
Pręty w klasie A-II mają na powierzchni ukształtowane dwa żeberka podłużne, biegnące 
równolegle do długości pręta. Między tymi podłużnymi żeberkami wykonane są żeberka 
poprzeczne, biegnące wzdłuż linii śrubowej. W tej klasie produkowane są pręty ze stali 
20G2Y i 18G2 
Pręty w klasie A-III są również żebrowane, z tym że żeberka poprzeczne usytuowane są w
tzw. „jodełkę”. Opisane wyżej żebrowanie mają pręty gatunku 34GS. 
druty zbrojeniowe – druty zbrojen.gładkie o średnicy 3-3,5 mm zaliczane do klasy D-I 

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
3. 2. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na 
odległość nie większą niż 10 m. 
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. TRANSPORT
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 
wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów 

4.2 .Transport materiałów: 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego 
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 
badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: 
a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 

b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 

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 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
a) Wykonanie deskowania 
b) Wykonanie zbrojenia 

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej 
lub powierzchni łączonych prefabrykatów 

d) Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 
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5.3 Zakres robót zasadniczych 
W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów: 
a) Wykonanie betonowych ław fundamentowych 

b) Wykonanie żelbetowej konstrukcji schodów 

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność
ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o 
rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w 
odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza 
od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i 
czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie 
może być większy niż 2 mm. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
 na odcinku 20 cm - 2 mm, 
 na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 
Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez 
Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań 
powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego 
betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach. 
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt 
rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone 
przed przystąpieniem do realizacji 
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas 
betonowania 
Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć 
wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-
96000 i PN-72/D-96002 
We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub 
inne rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań 
Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli 
uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. 
Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i
ostateczny efekt robót. 
Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze 
stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur 
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o 
podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków 
stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i 
stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze. 
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5.5 Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać 
będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania 
deskowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w 
betonie, oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 
adhezyjnym, zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym. 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w 
szczególności: 
 Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
 Wykonanie zbrojenia 
 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
 Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych 
 Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie 
armatury itd. 
 Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 
ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części 
słupków i ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 

Układanie mieszanki betonowej 
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. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 
 W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
 Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki. 
 W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 
 W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć. 
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 W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
 Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej 
 Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie a następnie wyniki i terminy badań 
 Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 
a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a 
ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala 
na użycie wibratorów pogrążanych. 

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na 
głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
Rysunkach. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego; 

b) 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 20o C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem 
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. 

Pielęgnacja 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 +5o 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-88/B-
32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
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c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

5.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 

5.6.1. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Na placu budowy powinny być urządzone specjalne zasieki dla poszczególnych gatunków 
stali. Stal należy układać na podkładach rozstawionych co ok. 2m. Stal zbrojeniową w 
kręgach składować stawiając krąg za kręgiem w pozycji ukośnej 

5.6.2. Wykonanie zbrojenia: 
Czyszczenie stali – łuszczącą się rdzę czyścić ręcznie szczotkami drucianymi lub mechanicznie 
(przy większych ilościach) poprzez piskowanie. Stal zatłuszczoną opalać lampą lutowniczą lub 
obmyć ługiem. Oblodzenie usuwać ze stali strumieniem ciepłego powietrza z nagrzewnic. 
Prostowanie stali – Stal w kręgach prostować na budowie za pomocą wciągarki kozłowej lub 
mechanicznie. Należy zwracać baczną uwagę aby nie „przeciągnąć” drutu, gdyż traci on swoje 
właściwości. 
Cięcie stali – do cięcia stosować nożyce dźwigniowe ręczne lub nożyce mechaniczne 
Gięcie stali – gięcie ręczne, między stalowymi trzpieniami wbitymi w stół zbrojarski. W zależności 
od ilości zginanych prętów zbrojeniowych stosuje się giętarki ręczne i mechaniczne. Do 
wykonywania podwójnych odgięć cienkich prętów zbrojenia można stosować specjalne klucze 
zbrojarskie. 

5.6.3. Łączenie prętów zbrojeniowych. 
Zgrzewanie i spawanie. Pręty zbrojeniowe ze stali A-0 – A-III mogą być łączone za 
pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego, spawania elektrycznego łukowego oraz 
zgrzewania elektrycznego punktowego. Przy łączeniu prętów tymi metodami należy 
przestrzegać następujących zasad: 
złącza wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej niż 0°C a stanowisko spawania 
powinno być chronione od wiatru i opadów atmosferycznych 
pręty przed wykonaniem złączy powinny być wyprostowane i oczyszczone z rdzy, 
zgorzelin, brudu, smaru itp. 
należy stosować odpowiednie gatunki i średnice elektrod w zależności od gatunku stali 
nakładki w złączu wykonywać z prętów okrągłych lub kątowników o powierzcni 30% 
większej od przekroju łączonych elementów 
przed rozpoczęciem zgrzewania punktowego pręty muszą przez co najmnie 6 godz. 
przebywać w pomieszczeniu o temp. nie niższej niż 10°C 

5.6.4. Łącza na zakład wiązane drutem 
Łączenie prętów drutem wiązałkowym. Pręty zbrojeniowe gładkie, łączone tą metodą 
powinny być zakończone hakiem. W prętach żebrowanych haków nie stosuje się. 
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5.6.5. Montaż zbrojenia 

Stosuje się montaż zbrojenia na stanowisku zbrojarskim oraz montaż przygotowanych 
prętów zbrojeniowych w przygotowanym deskowaniu. 
Minimalny odstęp prętów zbrojenia nośnego – nie mniejsza niż średnica pręta grubszego. 
W przypadku stosowania zagęszczania betonu wibratorami, dopuszcza się grupowanie 
prętów zbrojeniowych parami 
Max. rozstaw prętów zbrojenia nośnego – przy zbrojeniu jednokierunkowym – 120 mm. 
przy zbrojeniu dwukierunkowym – 250 mm a w elementach ściskanych – 400 mm. 
Otulenie zbrojenia – otulina zbrojenia powinna być równa co najmniej średnicy otulanego 
pręta lecz nie mniej niż: 10 mm w płytach i 20 mm w belkach i słupach oraz ścianach. 
Grubość otulenia należy zwiększyć w przypadku elementów narażonych na działanie 
wpływów atmosferycznych oraz ze względów przeciwpożarowych i antykorozyjnych. 
Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach powinna wynosić nie mniej niż 50 mm. 

Montaż prętów w deskowaniu 

Zbrojenie płyt - Jeżeli zbrojenie płyt nie jest wykonywane z gotowych siatek, to montuje się
je z pojedynczych prętów odpowiednio pociętych z ewentualnymi hakami i odgięciami. 
Łączenie za pomocą wiązania drutem wiązałkowym na skrzyżowaniu prętów. Ułożone 
zbrojenie w deskowaniu musi zapewniać odpowiednią grubość otuliny; należy stosować 
wkładki dystansowe z tworzywa sztucznego. 
Zbrojenie ścian – wykonuje się po ustawieniu z jednej strony deskowania. W pierwszej 
kolejności układa się pręty pionowe, następnie poczynając od spodu układa się pręty 
poziome. Łączenie prętów i zachowanie otuliny – podobnie jak dla płyt stropowych 
Zbrojenie belek – przygotowane najpierw w formie szkieletu na stanowiskach zbrojarskich 
lub bezpośrednio w deskowaniu. Najpierw układa się strzemiona, potem wsuwa się dolne 
pręty nośne a na końcu górne pręty montażowe. Łączenie drutem wiązałkowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE

 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i 
wskazaniami niniejszej specyfikacji
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. 
Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy 
ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
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6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-

88/B-06250: 
a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć: 
20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-
cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3. 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać 
próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 
100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na 
partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w 
okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu 
należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-

06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to 
beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
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Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co 
najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, 
lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej 
równej 150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące 
warunki: 
1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 

a) próbka nie wykazuje pęknięć, 

b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20 %, 
2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 

a) próbka nie wykazuje pęknięć, 

b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywani i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru 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 PZJ oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych 

Zestawienie wszystkich badań dla betonu 
a) badanie mieszanki betonowej, 
b) badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej: 
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Badanie 
mieszanki 
betonowej 

1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu 
robót 

2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę 
roboczą 

Badania 
betonu 

1) Wytrzymałość 
na ściskanie 

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu 
każdej partii 
betonu 

2) Wytrzymałość na 
ściskanie -badania 
nieniszczące 

5.2 PN-74/B-06261 

PN-74/B-06262 

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 
5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw 

6.3. Odbiór robót zbrojarskich 
Odbiór robót polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i 
sprawdzeniu: 
zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rys. technicznych 
przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu 
prawidłowości wykonania połączeń prętów 
prawidłowości wykonania odgięć i haków 
zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania
Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia należy 
usunąć. Odbiór robót zbrojarskich powinien być potwierdzonym zapisem w dzienniku 
budowy. 

6.4. Kontrola szalowań 
Kontrola szalowań obejmuje: 
a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych 
z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i ST, w jednostkach i na zasadach 
ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru 
technicznego oraz do dokumentacji powykonawczej. 

7.2. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. 
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Jednostką obmiarową jest m3, dla: 

a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych, 

b) wykonania ścian prostych żelbetowych, 
c) wykonania łuków żelbetowych, 

d) wykonania stropów 

e) wykonania słupów żelbetowych, 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją w postaci przedmiarów oraz 
instrukcji producentów wykorzystywanych materiałów, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora.
8.2. Odbiorom podlegają: 
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 

b) deskowania i rusztowania 
c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0 

d) beton wykonanych elementów 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty 
określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i
mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych
elementów. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” oraz 
w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PRZYPISY ZWIĄZANE 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań. 

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 
domieszek na beton. 

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
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9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności. 

11. PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

14. PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie 

16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 

17. BN-6738-OS – Badania betonu 
18. BN-6738-06 – Badania składników betonu 
19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 
20. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania 
i wykonania. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST 01.04– ROBOTY  MUROWE
Kod CPV 45262520-2 – Roboty murarskie

SPIS TREŚCI 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. 
Rynek 10

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie robót murarskich

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie n/w robót : 

 - wykonanie ścian murowanych nośnych, 
 - wbudowanie nadproży typu SBN 12 zgodnie z projektem, 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST „Wymagania ogólne”. 
Oprócz tego występują dodatkowe określenia: 

- zaprawa - materiał wiążący o różnorodnym składzie i przeznaczeniu.

- piasek - luźna skała osadowa, należąca do grupy psamitów. Skład mineralny piasku jest 
bardzo zróżnicowany i zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy także długość jego 
transportu, stosowany piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 
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- cement portlandzki, otrzymywany przez prażenie w wysokiej temperaturze drobno 
zmielonych margli i wapieni zmieszanych z gliną, używany jest do wyrobu sztucznych 
marmurów, wyrabiany z czystych surowców i wypalany przy użyciu paliw nie dających 
popiołu. Cement, jedno ze spoiw twardniejących po zmieszaniu z wodą, po stwardnieniu 
odporne na jej działanie. Używany głównie w przemyśle budowlanym do zapraw i betonu.

 - cegła -sztuczny materiał budowlany wykonany najczęściej z gliny z dodatkiem innych 
surowców mineralnych, z reguły w kształcie prostopadłościanu, uzyskujący wytrzymałość i
trwałość wskutek wypalenia w piecu, działania pary wodnej lub wysuszenia na słońcu. W 
zależności od stopnia wypalenia wyróżnia się następujące rodzaje cegły: niedopałkę, 
wiśniówkę, zendrówkę i klinkier, 

- pustak - wyrób budowlany wykonany z gliny, gipsu, betonu, gruzobetonu, zużlobetonu, 
trocinobetonu itp., o różnym kształcie, przekroju i wymiarach, z przechodzącymi przez 
niego na wylot kanałami. Pustak charakteryzuje się lepszymi od cegły własnościami 
izolacji cieplnej i dźwiękochłonności. Stosowany jest jako element wypełniający lub nośny 
do budowy stropów i ścian, 

- nadproże - element konstrukcyjny zwieńczający otwór okienny, drzwiowy lub otwór 
przejściowy wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych elementów żelbetowych lub 
ze stali kształtowej, lub wykonane w deskowaniu przy zastosowaniu monolitycznych 
elementów żelbetowych.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  podano w ST 
„Wymagania ogólne”

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.2.1. Materiały podstawowe Wszystkie wykorzystane materiały  muszą posiadać 
niezbędne certyfikaty, atest i są dopuszczone do zastosowania przy budowie obiektów 
mieszkalnych. Poszczególne rodzaje materiałów zostaną wybrane i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych będących 
przedmiotem niniejszej SST. 
2.2.2. Materiały pomocnicze Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały 
pomocnicze jakie są niezbędne do wykonania robot podstawowych i zamontowania 
materiałów podstawowych. 
2.2.3. Pochodzenie materiałów. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 
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2.2.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

3. 2. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt:
- elektronarzędzia ręczne, 
- mieszarka do zapraw
- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia
  poziomujące) 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
- rusztowanie rurowe, 
- zbiornik na wodę,
- pojemniki na wapno
- żuraw okienny przenośny 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t
- piła do cięcia cegły, bloczków itp.

3.3. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z 
ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Podstawowy sprzęt transportowy. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 
- samochód ciężarowy skrzyniowy 10÷15 Mg,
- samochód dostawczy 0,9Mg  
- samochód samowyładowczy 5 t 
- podnośnik montażowy PMH samochodowy. 

4.2. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm 
Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa 
oraz postanowień Kontraktu. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót 
zasadniczych następujące prace przygotowawcze: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz

 odprowadzenia ścieków, `
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,
- zabezpieczenie dostarczonych materiałów przed warunkami atmosferycznymi

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.2.1. Ogólne zasady wykonywania murów 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, 
otworów itp.

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczać: 4 
m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 
konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3m 
należy wykonać strzępia schodowe lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

- Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w
murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na 
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 

- Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, 
bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
- Izolację wodoszczelną poziomą należy zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 15 
cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. 
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

- Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, kominy itp.) mogą 
być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 
- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.
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- W przypadku przerwania robót 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 robót po innej 
dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie 
potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2.2. Mury z bloczków betonowych. 

- Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian zewnętrznych z bloczków betonowych należy
sprawdzić, czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla 
odmiany bloczków określonej w dokumentacji. 

- Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

- Ściany z bloczków należy murować na zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki należy 
układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15mm dla
spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości nie powinny być większe
niż ± 3mm. 

- Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne 
powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. 
- Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według wiązania pospolitego, stosując na 
przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę należy 
również stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych, o grubości większej od 6cm, ze 
ścianami zewnętrznymi. 
- Roboty murowe należy realizować i odbierać zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024. 

5.2.3. Mury z cegły ceramicznej. 
- W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować 
grubość normową spoiny: - 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, - 10mm w spoinach 
pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. - Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 
zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 

- Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej 
kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł, 

- Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie, 
co najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. 

- W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. 
Stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych może dokonywane tylko w liczbie koniecznej
do uzyskania prawidłowego wiązania. 

- Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być niższa 
od +10C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu 
wydłużeniu.
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- Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie 
niższej niż 3, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0m lub przy wysokości powyżej 2,5m 
należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych, w co czwartej spoinie.

 Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie
otworu drzwiowego - również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany

- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy należy wykonywać z cegły 
pełnej.

- Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża 
prefabrykowane z betonu zwykłego (np. typu „L”) lub z betonu komórkowego.

- Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 
9cm z każdej strony. Końce belek stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu 
budowy powinny się opierać na długości około 1,5 ich wysokości. - Nadproża z betonu 
komórkowego należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierając je 
minimum 9cm z każdej strony.

- Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy, 
co najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu 
belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie 
cementowej lub cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3.

- Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za pomocą 
wieńców lub poduszek betonowych. - Końce belek stalowych powinny być omurowane 
cegłą ułożoną na zaprawie cementowej

5.2.4. Nadproża i podciągi typu Kleina.
 Profile z kształtowników walcowanych należy przyjmować zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym. Przy wykonywaniu nowych nadproży typu Kleina należy postępować wg 
poniższych zasad (w przypadku nadproży złożonych z 2 belek):

 • oparcie belek winno wynosić min. (15cm+1/3 h belki),
 • wykonanie nowego nadproża rozpoczyna się od podparcia istniejącego nadproża, 
wykucia bruzdy jednostronnej mieszczącej belkę kształtową, wstawienia jednostronnie 
belki kształtowej na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min 8 na wysokości projektowanej;
• zaprawa cementowo-wapienna winna wypełnić cały obszar pomiędzy belką a istniejącym
murem;
 • po uzyskaniu 70% wytrzymałości normatywnej zaprawy można przystąpić do 
analogicznych prac po stronie przeciwnej muru,
 • po wykonaniu tych prac należy skręcić obie belki śrubą min. M12 licząc 1 szt. śruby na 1
mb belki.
 • po osadzeniu belek należy wykonać "oszpałdowanie" belek i gniazd osadzenia belek. W 
przypadku nadproży lub podciągów złożonych z więcej niż 2 belki należy temat 
skonsultować a w ramach Nadzoru Autorskiego. 
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5.3 Warunki szczegółowe

 Roboty murowe przewidziane do realizacji w ramach przebudowy któw kubaturowych 
obejmują swoim zakresem elementy konstrukcyjne (ściany fundamentowe) zamurowania 

 Dla wznoszenia schodów przyjęto n/w  rozwiązania materiałowe zunifikowane: 
a/ściany fundamentowe z bloczków betonowych klasy B20 na zaprawie cementowo-
wapiennej kl 8,

b/ Nadproża  w otworach drzwiowych – element żelbetowy /belka/ SBN 12

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu są następujące

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
- Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

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

 6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

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

 
7. OBMIAR ROBÓT.

 7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót .
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

 Roboty objęte niniejszą SST obmierza się w następujących jednostkach miary:
 m 3 - dla piasku, zapraw, ściany murowane o gr. 25 cm i więcej,
 m 2 - dla tynków, izolacji, ściany murowane o gr. 6 i 12 cm, ściany działowe,
 dm3 - dla roztworów gruntujących, impregnatów,
 m – nadproża,
 kg – dla lepików, spoiw, cementu, tynków, kleju, wapna
 szt. –cegieł, bloków betonowych.

 7.2. Zasady szczegółowe.

 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość 
robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji.
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 8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE

. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 8.2. Cel odbioru.
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 
EN-PN).

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w
umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

 10.1. Normy związane.
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. PN-B-
12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. PN-B-19701:1997 + PN-B-
19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. PN-88/B-32250 Woda. PN-68/B-10024 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania z i badania przy odbiorze. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 
przy odbiorze. PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne. PN-B-
12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane 
ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. 
Cegły dziurawki. PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia
murów. Część 1, 2, 3. PN-89/B-10425 Przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne 
przewody kominowe. Wymagania i metody badań. PN-B-12008:1996 + PN-B-12008:1996/Az1:2002 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane PowyŜsze normy przytoczono 
przykładowo. Dla celów realizacji i odbioru robót obowiązują równieŜ inne aktualne i właściwe dla robót
PN (EN-PN). oraz normy przywołane w tekście. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót 
Budowlano-MontaŜowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne. 10.2. Przepisy związane. • Ustawa
z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr.156, poz.1118 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 
24.08.1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), • Ustawa z dnia 31.01.1980r. 
o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami 
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SST 01.05 – TYNKI i GŁADZIE GIPSOWE
Kod CPV 45410000-4 – Tynki i gładzie gipsowe

SPIS TREŚCI 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. 
Rynek 10

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie robót tynkarskich oraz gładzi gipsowych

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie n/w robót : 

 - wykonanie uzupełnień tynków wewnętrznych cem-wap.
 - wykonanie gładzi gipsowych – część ścian wewnętrznych
 - tynk mozaikowy boku schodów zewnetrznych

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

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

1.5.OGÓLNE WYMAGANIE DODYTĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inżyniera.
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1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie tynków cem.-wap. gładzi gipsowych wewnętrznych , tynków mozaikowych, 
zewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich
wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY

2.1.Zastosowane materiały
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, gładzie gipsowe 
przygotowane na budowie.  także gotowe masy i preparaty do realizacji tynków 
mozikowych
Użyte do wykonania materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, 
w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek.

3. SPRZĘT

3.1.Ogolne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" 
3.2.Sprzęt do wykonania robot
Do tynkowania używa się mieszalnika do gotowych zapraw, agregatów tynkarskich, 
betoniarki,
kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub
filcowych, poziomic itd.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1.Ogolne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" .

4.2.Transport i składowanie
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed 
wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi.
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5. WYKONYWANIE  ROBÓT

5.1.Ogolne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST "Wymagania ogólne" 
5.2.Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane.
5.3.Wymagania dla tynków wewnętrznych, gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.4.Opis ogolny.
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki i gładzie należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu
doby temperatura nie spadnie poniżej 0 C. W niższych temperaturach można wykonywać 
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

5.4.1. Tynk mozaikowy cienkowarstwowy 
Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zawiera starannie dobrane kompozycje 
naturalnego i sztucznego grysu nadające powierzchni efektowny i ozdobny charakter. 
Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne jest szczególnie polecany do 
wykonywania cokołów, pilastrów i gzymsów oraz "lamperii" np. na klatkach schodowych
Przygotowanie podłoża Podłoże pod tynk akrylowy powinno być nośne, równe i suche, 
niespękane, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i 
bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej przyczepności 
(odspojone tynki i powłoki malarskie) trzeba usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 
5÷15 mm) wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską a następnie, całość 
przeszpachlować zaprawą klejącą . Mniejsze nierówności (do 5 mm) wyrównać i wygładzić
zaprawą klejącą  W każdym przypadku celem uzyskania równej i gładkiej powierzchni, 
całość podłoża (przeznaczoną do tynkowania) przeszpachlować zaprawą klejącą. W 
przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża w warstwie zaprawy klejącej 
należy zatopić siatkę z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). Jeżeli podłożem 
będzie warstwa zbrojona systemu dociepleń to należy ją wykonać zgodnie z Instrukcją 
Docieplania . Przed nakładaniem akrylowego tynku mozaikowego każde podłoże trzeba 
zagruntować preparatem gruntującym  Okres schnięcia zastosowanego na podłożu 
preparatu wynosi min. 24 h w optymalnych warunkach pogodowych (przy względnej 
wilgotności powietrza 60% i temp. powietrza +20°C). 

Przygotowanie produktu 
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać 
mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu
na możliwość napowietrzenia masy. 
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Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawać innych składników. 5.2.3. 
Wykonanie tynku Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, 
równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do 
warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał nadaje się do 
ponownego wykorzystania po przemieszaniu) równocześnie wyrównując powierzchnię 
warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z 
lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces 
wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej. 
UWAGA Nałożonej na podłoże mozaikowej masy tynkarskiej nie wolno zacierać. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.Ogolne zasady kontroli jakości robot
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST"Wymagania ogólne" 

6.2. Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
e) sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
f) sprawdzenie grubości tynku, 
g) sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków, 
h sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, j
i) sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych.

6.2. Czynności wstępne 
Przed przystąpieniem do badań technicznych przy odbiorze należy sprawdzić na 
podstawie dokumentów: 
a) czy załączone dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
położenia tynku (np. czy były oczyszczone, czy założono siatkę lub jutę w miejscach, 
gdzie zachodzi możliwość pękania tynków, czy były dostatecznie suche itp.), 
b) czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z 
ustalonymi wymaganiami, 
c) czy w okresie wykonywania podkładów, obrzutki i następnych warstw tynku temperatura
otoczenia nie obniżała się poniżej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynków od 
przymrozków w ciągu, co najmniej trzech dni od ich wykonania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót tynkowych 
Badania w czasie odbioru robót. Wymagania w zakresie terminów Tynki powinny być 
badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykonania. Jedynie badanie na 
przyczepność do podłoża tynków rodzaju C, CW i CGl należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiór ostateczny powinien być 
dokonany nie później niż przed upływem roku od ukończenia robót tynkowych.

6.4. Opis badań
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6.4.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
Należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i 
rysunkową według wymagań podanych w punkcie „Dokumenty warunkujące przystąpienie 
do badań” oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. 

6.4.2. Sprawdzenie materiałów Należy przeprowadzać bezpośrednio na podstawie kontroli
przedłożonych dokumentów w trakcie czynności wstępnych. Materiały, których jakość nie 
jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem 
wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm wskazanych w pkt 13. W przypadkach wątpliwych, co 
do właściwego doboru składników zaprawy i jej marki należy przeprowadzić badania 
laboratoryjne próbek tynku.

6.4.3. Sprawdzenie podłoży Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie 
odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) 

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2.

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego
materiału w przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Zgodność robot z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.

8.2.Odbior materiałow.
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie
od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.

8.3.Odbior podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć 
wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 
mm od lica muru,spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża 
betonowe należy naciąć dłutami.

8.4.Odbior wykonanych tynków
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,

 -  odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 
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- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków
  i spęcznień jest niedopuszczalne,
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w
umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U
NR 109 poz. 690).
• Polskie normy :
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymałościowych.
• PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
• PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
• PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania
• PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
• PN-B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie
cech fizycznych i wytrzymałościowych
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SST 01.06 - 
Kod CPV 45421146-9   – Instalowanie sufitów podwieszonych

Kod CPV 45421152-4  – Instalowanie ścianek działowych
Kod CPV 45422.100- 8  – Roboty malarskie

SPIS TREŚCI 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. 
Rynek 10

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie n/w robót : 

 - okładzina sufitu z płyt g/k na rusztach systemowych, metalowych
 - ścianki działowe oraz okładziny ścian z płyt g/k na rusztach 
   systemowych, metalowych
 - roboty malarskie wewnętrzne

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  podano w ST 
„Wymagania ogólne”

2.2. Materiałami do wykonania robót są: 

• konstrukcja nośna z profili głównych i nośnych z profili CD z łącznikami do
             połączeń wzdłużnych i krzyżowych. Ruszt może być wykonany jako jedno i dwu 
             poziomowy 
           • system podwieszenia z drutu mocującego o długości 12.5 cm - 1 m, zakończonym
             wieszakiem kotwicznym z napinaczem. Wariantowo można zastosować wieszak
             mocujący o nośności 0,25 kN lub noniuszowy system podwieszania o nośności 
             0,4 kN dla sufitów przeciwpożarowych o dużym ciężarze 
           • płyty GKBI-S - Płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie 
             wilgoci grubości 12.5mm 
           • kołki wkręcane do mocowania wieszaków sufitowych do stropów stalowych 
              i betonowych           
           • izolacje cieplne (ścianki działowe, okładziny ścian) – Płyty ze skalnej wełny 
             do izolacji termicznej i akustycznej gr. 100 mm, np. Rockwool „Rockton Super”
             współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,035 W/mK 
           • taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego,
             perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami 
             gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
           • gips szpachlowy. 
           • profile UW 100 i CW 100
           • wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 
           • farby lateksowa z zawartością teflonu do wymalowań wewnętrznych

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i 
wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią 
aprobatą techniczną. 

3. SPRZĘT

3.1 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy 
ścianek działowych i robót malarskich :  nóż, paca stalowa, piła otwornica, strug kątowy do
fazowania, wkrętaki, szpachelka, strug tarnik, wiertarka z mieszadłem, -mieszadła 
koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania masy 
szpachlowej, pędzle,  wałki malarskie.
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4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 
wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2 Wymagania odnośnie sufitów podwieszanych 

Warunki szczegółowe wykonania sufitów podwieszanych:

- sprawdzenie kątów pomieszczenia 
- potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pom. 
- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych.
- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania
- zamocowanie profili przyściennych. 
- zawieszenie rusztu sufitu. 
- wypełnienie rusztu sufitu płytami GKBI-S grubości 12.5mm 
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 
- impregnowanie powierzchni. 
- usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń.

Zasady wykonywania robót: 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
wysuszone i gdy zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy 
typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. Wszelkie 
prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, 
aby umoż- liwić właściwe warunki pracy. Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane 
tylko części posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Elektryk decyduje 
czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. 
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. Zaleca się aby
specjalista układający płyty otrzymać jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 
Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo 
podwiesić. Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg 
instrukcji montażu. Mocowanie sufitów gładkich z płyty GK, standardowo dla powłoki z 1 
płyty GK gr 12.5 mm co 100 cm profile główne, co 50 cm profile nośne, wieszaki co 90 
cmx 100cm. Przy podwójnych płytach i systemach ognioodpornych należy stosować 
mocowanie katalogowe odpowiednie dla wymaganego systemu. Cięcie płyt: za pomocą 
noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty 
zostaje przecięty karton od spodu. Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową. Na 
świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej 
docisnąć ją za pomocą pacy od fugi. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę 
wyrównawczą i przeszlifować. Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się 
warstwę materiału gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną 
nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką powierzchni i 
malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 



53-

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
• stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, 
  spoziomowania i sztywności. 
• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów. 
• uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami. 

5.3. Wymagania odnośnie montaż ścian działowych z płyt GKBI-S
        i obudowy płytami GKBI-S
Konstrukcja ścianek działowych 
Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu 
podanego przez producenta danego systemu. Profile słupkowe CW zamocować w 
rozstawie osiowym 62,5 cm 

5.4. Wymagania odnośnie robót malarskich

5.4.1. Wymagania odnośnie podłoży pod powłoki malarskie
Płyty gipsowo – kartonowe – podłoża z płyt powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu  i
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt
powinny być naprawione masą szpachlową posiadającą aprobatę techniczna.

5.4.2. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

-  W  temperaturze  poniżej  +50C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  aby  w  ciągu  
doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C,
- W temperaturze powyżej 250C, z zastrzeżeniem aby temperatura podłoża nie
była wyższa od 20 0C.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeśli wilgotność podłoży przewidzianych 
pod malowanie nie przekracza wartości normowych.
W  pomieszczeniach  zamkniętych  przy  pracach  malarskich  należy  zapewnić  
odpowiednią wentylację.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
stawiane wymagania. Pierwsze malowanie należy wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej,
Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu tzw. Białego montażu,
- ułożeniu posadzek, z wyjątkiem wykładzin podłogowych,

Prace  malarskie  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  instrukcja  producenta  farb  
zawierającą następujące informacje:
- informacje o użyciu środka gruntującego,
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- krotność nakładania farby i jej zużycie,
- zalecenia odnośnie narzędzi.
Elementy  w  budynku,  które  mogą  ulec  zabrudzeniu  lub  uszkodzeniu  należy  
przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE

 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i 
wskazaniami niniejszej specyfikacji.

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji 
Technicznej. Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Badania w czasie wykonywania robót: 
• Sprawdzenie podłoża do mocowania rusztu: 
- strop
- ściany 
• Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do ścian, 
• Sprawdzenie mocowania płyt, 
• Sprawdzenie zbrojenia spoin taśmą. 
• Sprawdzenie po wykonaniu robót. 
Badanie robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na ścierania,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

7.2.  Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i ST, w jednostkach i na zasadach 
ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru 
technicznego oraz do dokumentacji powykonawczej. 

7.3 Jednostką obmiarową robót jest: 
         - dla robót – instalacja sufitów powieszanych – (m2) powierzchni 
         - dla robót – instalacja ścianek działowych – (m2) powierzchni 
         - dla robót – roboty malarskie – (m2) powierzchni 

8. ODBIÓR   ROBÓT

8.1. Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także 
dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac. Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej 
normie. Sufit może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być 
przyjęte. Protokół odbioru gotowych elementów powinien zawierać:
 - ocenę wyników badań 
 - wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ścian i sufitów z płyt g-k z 
zamówieniem 
8.2. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  oraz 
w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
�PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

�PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  PN-EN 13658-1:2005 - Listwy 
metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie 

� �wewnątrz pomieszczeń  PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”  PN-B-
�30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”  BN-

81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe. PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków,
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
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SST 01.07 - 
Kod CPV 45321000-3  – Izolacje termiczne

              Kod CPV 45320000-6  – Izolacje przeciwilgociowe

SPIS TREŚCI 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. 
Rynek 10

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie n/w robót :  
 - izolacja cieplna sufitu
 - izolacja cieplna podposadzkowa
 - paroizolacja warstwy cieplnej 
 - izolacje p.wilociowe podposadzkowe, ław fundamentowych, sufitu
 - izolacje  p.wilociowe powłokowe

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  podano w ST 
„Wymagania ogólne”
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2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.2.1. Wełna mineralna niepalna klasa A1; λ_= 0,035 W/(m K) gr.100 mm  gęstość
          powyżej 15 kg/m3 ; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.  
          np. Rockwool „Rockton Super”
             
Wełna przeznaczona do ocieplenia sufitu powinna być odpowiednio oznaczona. Na 
opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca : 
• nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
• nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela,
• rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),
• zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
• klasa reakcji na ogień, • deklarowany opór cieplny,
• deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
• wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 
• kod oznaczenia,
• liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 

2.2.2. Folia paroizolacyjna  PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g 
wodochłonność < 1% ; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w 
czasie 24h – niedopuszczalne przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny 
B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m.

2.2.3. Płyty styropianowe EPS 100 036 gr 100 mm np. Austrotherm podłoga dach
          pod ogrzewanie podłogowe

2.2.4. Folia budowlana izolacyjna  gr. min. 0,30 mm– jako materiał referencyjny 
          przyjeto folię Tytan Professional izolacyjno-budowlaną gr. 0.30 mm 

2.2.5. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pomieszczeń mokrych
          Mineralne elastyczne zaprawy uszczelniające. Materiał referencyjny - 
          AQUAFIN-2K/M firmy SHOMBURG 

2.2.7. Izolacja części podziemnych budynku masami bitumicznymi:
          - Roztwory asfaltowe – jako materiał referencyjny przyjęto
            Izoplast R + Izoplast B modyfikowany SBS
          - Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS 

2.2.8 Materiały uzupełniające
          • łączniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi, 
          • inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów,

 wg zestawienia dostawców lub producentów. 

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
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4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 
wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów

4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe 
muszą zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje 
szczegó- łowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez 
jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne. 

5.2 Izolacje powłokowe 
Zakres robót przygotowawczych 
    a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić
        wszystkie działające nań obciążenia. 
    b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych  
        powinna być sucha, równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta,
        odtłuszczona i odpylona. 
    c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem 
        nie mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości
        co najmniej 5 cm od krawędzi. 
    d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna 
        przekraczać 5%.
    e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że
        druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu
        pierwszej. 
    f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
        niż 5 oC.
    g) Powłoki poziome powinny być połączone z powłokami pionowymi w sposób
        ciągły.

5.3. Izolacje fundamentów budynków: 
   1) Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z papy termozgrzewalnej
    na zagruntowanej powierzchni betonowej. 
   2) Grubość warstwy powinna wynosić min. 4 mm. 
   3) Izolacja pozioma budynków powinna być ułożona poniżej posadzki, 
   4) Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od
       wierzchu ławy fundamentowej do wysokości ok. 30 cm ponad teren. 
       Powinna być połączona z poziomą izolacją ściany. 
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5.4. Izolacje parochronne: 
1) Izolacje parochronne przegród budowlanych powinny być umieszczone od strony

 oddziaływania ciśnienia pary wodnej. 
2) Powinny być wykonane z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i 

materiałów, układ warstw w przypadku izolacji warstwowych oraz grubość izolacji w 
przypadku izolacji powłokowych, powinny być określone w projekcie. 

3) Izolacja z papy asfaltowej powinna być przyklejana do podkładu odpowiednim 
lepiszczem a szerokość zakładów powinna być nie mniejsza niż 5 cm. 

4) Arkusze folii PVC powinny być przyklejane do podkładu odpowiednim lepiszczem a 
szerokość sklejonych zakładów powinna być nie mniejsza niż 3 cm. 5) Arkusze folii 
polietylenowej powinny być zgrzewane (lub klejone) na zakładach i przyklejane do 
podkładu lub układane luzem bez przyklejenia 

5.5. Izolacja pozioma posadzek:
Folię PE można stosować na podłoże które jest przygotowane w sposób uniemożliwiający 
jej uszkodzenie. Niezależnie od rodzaju, podłoże powinno być: 
       - stabilne – nie może odkształcać się podczas użytkowania np. pod wpływem nacisku 
       - całkowicie suche – osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniach itp.  
       - wysezonowane – musi mieć odpowiednio długi czas na osiągnięcie pełnej
         wytrzymałości oraz unormowanie wilgotności i skurczu 
       - nośne - oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, np. resztek powłok 
         malarskich i środków antyadhezyjnych, słabych tynków, tłustych plam itp. 

Sposób użycia. 
Folię PE należy montować na sucho w sposób pozwalający na swobodne układanie się 
folii (bez pustych i naprężonych fragmentów w narożnikach. Należy zabezpieczyć ostre 
elementy mogące prowadzić do perforacji warstwy. Styki folii należy łączyć taśmami 
dwustronnymi w celu zachowania ciągłości izolacji.

5.6. Izolacje z elastycznych zapraw mineralnych
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz 
nie mniejsze niż 1%. Izolacja powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i 
wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Na styku powierzchni poziomej i pionowej 
należy wkleić systemową taśmę zbrojącą. Połączenie powinno zostać pokryte warstwą 
zaprawy. 

5.7. Ocieplenie płytami styropianowymi 
- Do izolacji posadzek należy stosować płyty twarde ze styropianu min. EPS 100-038:
  Ściśliwość płyt pod obciążeniem 2 kPa nie powinna być większa niż 4% a pod 
  obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% 
- Wytrzymałość na rozrywanie nie mniejsza niż 2 kPa
- Nasiąkliwość wodą określona metodą podciągania kapilarnego po 24 godz. nie
 większa niż 15 % 
- Sposób mocowania płyt twardych do betonu powinien spełniać podane wymagania
  w aprobatach technicznych 
- Podłoże z płyt twardych styropianowych, po ich umocowaniu do podłoża należy
  zabezpieczyć przed zawilgoceniem i nagłymi opadami. Do izolacji posadzek należy  
  stosować płyty ze stykami (krawędziami) frezowanymi
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5.8. Izolacja z wełny mineralnej 
-  Prace montażowe zawsze należy zacząć od pomiarów dot. ułożenia materiału
   izolacyjnego. 
-  Pierwsza warstwa ocieplenia musi szczelnie przylegać do elementów konstrukcji 
   elem. sufitu. Drugą warstwę ocieplenia z płyt z wełny skalnej układamy 
   między profilami nośnymi okładzin. 
-  Przy montażu wełny trzeba zwrócić uwagę, by nie zostały popełnione błędy, w 
   konsekwencji których pojawią się kłopoty z termoizolacją. 
   To m.in.: niestaranne docinanie wełny (zbyt luźno ułożona będzie opadać pod 
   własnych ciężarem), wciskanie wełny na siłę (będzie jej zbyt dużo),
   niedokładne łączenie izolacji do ścian zewnętrznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY OGÓLNE

 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i 
wskazaniami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji

6.2.1. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2.2. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

6.2.3.  Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

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



-61-

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

7.2.  Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i ST, w jednostkach i na zasadach 
ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru 
technicznego oraz do dokumentacji powykonawczej. 

7.3 Jednostką obmiarową robót jest: 
         - dla robót – izolacja cieplna – (m2) powierzchni ocieplenia
         - dla robót – izolacja p. wilgociowa – (m2) powierzchni izolacji
         - dla robót – paroizolacja – (m2) powierzchni paroizolacji

8. ODBIÓR   ROBÓT

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem 
innych robót wykończeniowych.
8.2. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
8.3. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą byc dopuszczone do stosowania.
8.4. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.5. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
 oraz w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 2. PN-75/B-23100 
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 3. PN-B-
23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 4. PN-
B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 
mineralnej. 5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z 
wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania .
8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
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SST 01.08 - 
Kod CPV 45431000-7  -  Kładzenie płytek 

SPIS TREŚCI 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. 
Rynek 10

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie n/w robót :  
- wykonanie podkładu podposadzkowego, 
- wyrównania powierzchni po rozbiórce, 
- wykonania okładzin z płytek podłogowych (gres techniczny, terakota), 
  ściennych (glazura),
- wywiezienie całości gruzu z terenu budowy, 

 1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją 
 Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w
 ST „Wymagania ogólne”.

2. Materiały 
2.1 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
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posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, 
na którym wykonuje się posadzkę 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

2.2. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, 
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek 
muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.

Płytki ceramiczne 30x30cm – gres techniczny  
- odporność na ścieranie (PEI skala 4) 
- odporność na plamienie (klasa min. 4) 
- nasiąkliwość wodna E – 10% 
- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,
- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 
- na schodach zastosować płytki ryflowane,  R11

Płytki ceramiczne ścienne 25x40cm – glazura 
- barwa – wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez
   Zamawiającego. 

Klej do płytek
- elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności,
  charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na  
  powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- wyrób zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg EN 12004 C1T - Przyczepność początkowa
  ≥0,5 N/mm2 

Fuga elastyczna 
cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia 
- zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 

Folia w płynie 
Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i 
porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i 
przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, 
elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach, 
tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych 
na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w 
płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym 
również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i 
cementowowapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne 
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Dane techniczne: 
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C
- Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm
- Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h
- Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h
- Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h
- Zdolność krycia rys: 1,0 mm
- Spływ z powierzchni pionowej: brak
- Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa
- Konsystencja: ciekła masa
- Kolor: szary
- Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3
- Odporność na wilgoć: okresowo odporna
- Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
- Odporność na kwasy i zasady: nie odporna
-- Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 
/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i 
temperatury powietrza + 20°C/ 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do
  rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
- młotek (500 g),
- przyrząd montażowy,
- miara drewniana lub zwijana,
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,

4. Transport 

4.1. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 
producenta.
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4.2. Pakowanie i magazynowanie:
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek.
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w
  opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo  
  tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
  Świadectwem ITB nr...”.
- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
- Wysokość składowania do 1,8m.

4.3. Transport materiałów
- Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
 Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na którym 
wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy 
przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być 
ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 
2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni 
podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Wykonanie izolacji powłokowej 
Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w
jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. 
Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Materiału 
nie należy stosować: na wilgotne podłoże, na podłoże smołowe, w miejscach gdzie do 
czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

5.3 Posadzki i okładziny z płytek 
Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i
   nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed
   rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju
  pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby
  docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
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Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak
  również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające
  przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z
  PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
  pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie
  betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z
  przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których
  powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
  będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę
  kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych
  pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą
  do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska
  po 3 dniach. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i 
wytycznych producenta . Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
  (przez oględziny i pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
  certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
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Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego
  dźwięku. 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m
  ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż
  2mm na całej dł. łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm.
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości
  określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków,
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie
  powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być
  większe niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub
  szerokości posadzki). 
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości
  określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji 
robót. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się 
za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych 
nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
  okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie
  wykonać. 

8.2. Odbiór podłoży
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
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 Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych
punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
-  wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
-  prawidłowości ukształtowania powierzchni,
-  przyczepności do podłoża
-  prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
-  szerokości i prostoliniowości spoin, Odbiór gotowych okładzin powinien być
   potwierdzony protokołem, który zawiera: 
           -  ocenę wyników badań 
           -  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
           -  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

9. Podstawa płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
 oraz  w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 
- Aprobaty techniczne. 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SST 01.09 - 
Kod CPV 45421000-4  -  Stolarka – Montaż okien i drzwi

SPIS TREŚCI 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. 
Rynek 10

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie n/w robót : 
Montaż okien PCV, Drzwi zewnętrznych PCV, Drzwi wewnętrznych, drewnianych 
płycinowych. Zakres obejmuje :

- przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, 
- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 
- uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów robót montażowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Dokumentacja montażu okien i drzwi Montaż okien i drzwi należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST 
„Wymagania ogólne”.
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2. Materiały :
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW :
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi :
- okna i drzwi
- obróbki
- materiały uszczelniające
- inne wyroby i materiały
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.3. Okna i drzwi 
Okna i drzwi  powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien określić 
materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są wykonane, łącznie z wszelkimi 
zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być 
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na 
trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące 
konserwacji okien i drzwi oraz ich części podlegających wymianie. 

Drzwi zewnętrzne otwierane do środka , pełne  prawe
- Szyby :VSG 33.1-18WS-4-18SWS-VS G 33.1 U=0,50 
- Okucia: Blokada skrzydła WH 220:
- Zamek ryglowy z/bl, klamka,
- Minimum 3 zawiasy

Okno PCV kolor biały 
- Szklenie CT 48 mm U=0,5 SP
- Okucia ActivePilot kolor okuć Biały osł
- Współczynnik Uw:0,80 W/m2*K
- Parapet zewnętrzny stalowy kolor brąz 8017
- Parapet wewnętrzny PCV kolor biały

Drzwi wewnętrzne pokojowe z szybą kolor biały
- Ościeżnica regulowana,
- Skrzydło drzwiowe /szyba 1/3 h/ wzmocnine w pasie dolnym /przeciw obiciowo/
- Bezprogowe

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry 
techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Okna i drzwi  powinny spełniać wymagania w 
zakresie rozwiązań materiałowokonstrukcyjnych i jakości wykonania, parametrów 
technicznych oraz właściwości eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej. 
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2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
  projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę
  identyfikacyjną, 
- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez
  oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
  handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
  lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów
  lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
  zakończenia montażu okien i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów
  przydatności stosowania odpowiednich wyrobów). 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

3.3. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Przy montażu 
okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, d) wykonywanie montażu na wysokości
    wymagającej użycia rusztowań. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu Wyroby i materiały do 
montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i 
wodnymi. Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i 
zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami 
podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki 
transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 
przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie 
okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich 
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych
należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej powietrza w 
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest więc 
sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia 
pomieszczeń. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi  należy wbudowywać 
przed wykonaniem ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić: 
   - prawidłowość wykonania ścian, 
   - stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
   - zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
   - czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie 
     okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 
     ościeżem a ościeżnicą. 

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu 
5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały 
mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie 
ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien:
- w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany,
- w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie umieszczenia izolacji
  termicznej,
- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - jak najbliżej warstwy ocieplenia.
5.3.1.2. W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być 
usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie 
większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać:
- luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę
  wymiarów okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku
  nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, 
- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
 Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien 
przekraczać 40 mm
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5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy 
długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. Przy elementach o większych 
wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność 
okien lub drzwi . 

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu 
5.3.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), 
kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania 
okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
5.3.3.3. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, 
cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 
dostosowane do materiału ościeży.
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy 
jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w 
rozwiązaniach ścian warstwowych. 

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed 
wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony 
wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) 
producenta materiałów uszczelniających, dotyczących: - zgodności chemicznej 
stykających się ze sobą materiałów, - oczyszczenia powierzchni przylegania, - 
zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), - wymagań w 
zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: - osadzanie 
parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, - 
parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i 
uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej 
części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 
Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie 
dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

5.4.1. Obróbki progów drzwi Progi ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc 
krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Progi należy wykończyć płytką na wzór parkietu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi Przed przystąpieniem do 
montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 
montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych 
robotach. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją
   techniczną, 
- rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan
  wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
  specyfikacjami technicznymi), 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a
  ościeżnicą. 

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
- zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną
  dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości
  wykonania, 
- zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją
  techniczną,
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty
  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
  wyrobów używanych w robotach montażowych,
- stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i
  terminy przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami 
technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać 
na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
- podparcia progu ościeżnicy, 
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy
  (zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
- izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem
  uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
- uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze
  szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i
  przestrzegania zaleceń technologicznych, 
- obróbek progu drzwi , 
- osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi , w szczególności w zakresie: - 
zgodności specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
- jakości robót montażowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi , według pkt. 5.4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie ITB - 2006 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez
    porównanie wykonanych robót z specyfikacją techniczną wraz ze zmianami
    naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się 
    na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy
    długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości
    przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm 
    przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie
    skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod
    własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności - zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do
    ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 
f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi Powierzchnię okien i 
drzwi oblicza się w metrach kwadratowych: • w świetle zakrywanych otworów.

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy wbudowywaniu okien i/lub 
drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz 
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a 
ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi .
8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej 
części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych,  według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z
   zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

9. Podstawa płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
 oraz  w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

 10.1. Normy związane.
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości
oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. PN-EN ISO 717-1:1999 
Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badania.
 PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i 
klasyfikacja. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody 
badań. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i 
klasyfikacja.
 PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania 
dla określenia odporności na obciążenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania 
dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne. 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badania. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - 
Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań. 
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SST 01.10 - 
Kod CPV 28823200-7  -  Elementy metalowe - instalacja

SPIS TREŚCI 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT 
4.  TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBÓT
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.  OBMIAR ROBÓT
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na 
mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej w Chełmsku Śląskim, przy ul. 
Rynek 10

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie n/w robót : 
a/ balustrady schodowe
b/ montaż uchwytów wyposażenia sanitariatu dla osób z niepełnosprawnością  
    ruchową
c/ montaż wycieraczki do obuwia
d/ zakup i montaż platformy przyschodowej do transportu osób
    z niepełnosprawnością ruchową

   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  podano w
     ST „Wymagania ogólne”

    2.2. Platforma przyschodowa o torze prostym dla transportu osób niepełnosprawnych
           montowana na zewnątrz budynku
           - platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali
             nierdzewnej, 
           - automatycznie otwierana, 
           - słupki toru jezdnego ze stali nierdzewnej, pochwyt i balustrady na wys. 1,1 m ze 
             stali nierdzewnej, 
           - sterowanie z platformy przyciskowe, 
           - blokada kluczykowa, 
           - podłoga antypoślizgowa, 
           - barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka 
    Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru 
   Technicznego. Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie
    Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji. Dostarczone na budowę urządzenie musi
    być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. Zgodnie z wymaganiami
    określonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji projektowej. Każdy element 
    dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
            - jakości urządzenia 
            - zgodności z dokumentacją projektową, 
            - zgodności z certyfikatami i atestami. Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor 
              Nadzoru na piśmie. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z
              warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wszystkie wyroby należy
              przechowywać w magazynach zamkniętych. Stosować tylko urządzenia
              sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty stanowiące kompleksowe
              rozwiązania systemowe. 
              Dane techniczne platformy przychodowej: 
                - udźwig – 225 kg 
                - moc – 0,5 kW 
                - prędkość podróżowania – 0,15 m/s 
                - zasilanie – 24 DC / 220V-230V ~50Hz 
                - szyna – mocowana do stopni chodów na słupkach 
                - wymiary platformy –min. 800x800 mm, wymiar w opcji zaakceptowany przez
                  Zamawiającego

    2.3. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych 
         - przy umywalce i przy misce ustępowej pochwyty dla osób niepełnosprawnych
           (przy każdym urządzeniu jeden pochwyt stały i jeden uchylny).
           Pochwyty zwykonanie ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym, 
           np. dystrybutor BSD Słubice

    2.4. krzesełko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych 
            - wykonanie ze stali nierdzewnej. 
           np. dystrybutor BSD Słubice
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    2.5. Wycieraczka
    
     - wycieraczka do obuwia 40*60 cm z kuwetą z polimerobetonu i rusztem
       ocynkowanym osadzona w płycie podestowej schodów zewnętrznych
    
    2.6. Balustrada schodowa
     
     -  Pochwyt stalowy fi 40 mm
     -  Elementy balustrady z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo.
     -  Balustrada dostarczana na budowę gotowa do montażu. 
     -  Wysokość balustrady 110cm. 

    3. Sprzęt 
   Roboty należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
   zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie powodują niekorzystnego
   wpływu na jakość montażu urządzenia i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
   dla środowiska. 

    3.1. Sprzęt do montażu :
    - ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, 
    - podnośniki, 
    - spawarki, zestawy do cięcia i spawania, 
    - dźwigniki, żurawie, 
    - miary zwijane lub składane, poziomice. 

    4. Transport 
   Urządzenie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Elementy do
   transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
   opakowanie. Element urządzenia należy układać równomiernie na całej powierzchni
   ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się lub utratą
   stateczności podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest
   większa niż długość samochodu, to wielkość nawisu nie może przekroczyć1 m. Przy
   załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
   przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest
   zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną
   niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych elementów urządzenia. Przy
   ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
   przepisów ruchu drogowego. 

    5. Wykonanie robót. 

    5.1 Montaż platformy przyschodowej 
    Przed montażem elementów urządzenia należy sprawdzić dokładność ich 
    wykonania. Elementy urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych np.
   pęknięć, rys, odprysków itp. Elementy urządzenia należy skompletować i
    zamontować zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją producenta. Tory
    jezdne należy montować do stopni schodów na słupkach. Przed trwałym
    zamocowaniem należy dokonać precyzyjnych pomiarów w celu ustawienia
    elementów w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urządzenia winny być trwale
   zakotwione. 
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    Urządzenie należy podłączyć przyłączem kablowym do istniejącej
    instalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Należy
   zamontować instalację ochronną uziemiającą urządzenia.
    
    Po zmontowaniu elementy dokładnie sprawdzić pod względem działania z wykonaniem   
   prób jakościowych,  odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów instalacji elektrycznej
   przyłączeniowej i uziemiającej. Odbioru urządzenia winien dokonać Urząd Dozoru
   Technicznego 

    5.2 Instalacja  uchwytów, krzesełka, wycieraczki balustrady schodowej
    
   Montaż wszystkich elementów wyposażenia zgodnie z technologią wybranego  producenta
    oraz ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. Montaż wykonać ściśle wg. instrukcji oraz
    zgodnie z PP. Montażu niektórych elementów wyposażenia dokonać powinna firma
    polecona przez producenta lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy elementu 
    wyposażenia.
    Montaż i instalację sprzętu należy realizować zgodnie z prawidłami rzemiosła
    technicznego, przestrzegając jednocześnie ewentualnych wymagań szczególnych 
    odnoszących się do tego sprzętu, dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych,
    zapylenia i korozji. 
    Wszystkie elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Robót będą
    zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta. 

    6. Kontrola jakości robót. 

   Badanie odbiorowe należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o
   jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami
   dokumentacji projektowej i normami państwowymi. Badanie jakości gotowych elementów 
   powinno obejmować: 
    - sprawdzenie zgodności wymiarów 
    - sprawdzenie jakości i  wykończenia powierzchni 
    - sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
      instalacyjnych 
    -sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych 
   - sprawdzenie prawidłowości zmontowania - sprawdzenie zabezpieczenia  
      antykorozyjnego. 
    Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

    7. Obmiar robót
    7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”     

    8. Odbiór robót.

     Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie poprawności wykonania,
     montażu i działania platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych
     zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową i instrukcją montażu
     producenta. Odbioru dokonuje Zamawiający i Urząd Dozoru Technicznego. 
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    9. Podstawa płatności. 
    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
    oraz  w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 
     
    10. Normy i przepisy związane

    PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice kabinowe
    i przeciwwagowe – Typ T
    PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urządzenia dźwigowe Dźwigi klasy I, II, III 
    PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
    PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach
    profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie PN-EN 10025:2002 Wyroby
    walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

   10. 1. Inne dokumenty
    - Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów i urządzeń 
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l.p. nr specyfikacji kod CPV nazwa specyfikacji

- - 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnętrznych

- ST-00.00 - Wymagania Ogólne

1 ST-01.01
45311000-0

45315000-8

Roboty w zakresie przewodów instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalowanie urządzeń elektrycznego
ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w
budynkach



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

INWESTYCJI POD NAZWĄ:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU
GASTRONOMICZNEGO NA MIESZKANIE DLA OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ROBOTY  ELEKTRYCZNE 
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ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH
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1. WSTĘP

1.1.  Zakres opracowania

1.2.  Przedmiot specyfikacji technicznej

1.3.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

1.4.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. WSTĘP

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru 
instalacji elektrycznej zasilającej w energię elektryczną mieszkania dla osoby 
niepełnosprawnej  w budynku przy ul. Rynek 10.5 w Chełmsku Śląskim. Warunki techniczne 
podane w niniejszym opracowaniu dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznej gniazd i
oświetlenia o napięciu do 1 kV .

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót elektrycznych związanych z realizacją zadania pkt 1.1..

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych.

W zakres tych robót wchodzi:

� Instalacje zasilania
� Rozdzielnia
� Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych
� ochrona przeciwporażeniowa

Praca swoim zakresem obejmuje wymagania dotyczące:

� podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych,
� wykonania instalacji elektrycznych
� odbioru instalacji elektrycznych
� zakresu badań i sprawdzeń odbiorczych,

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Jeżeli nie wyszczególniono lub nie pokazano inaczej, stosować należy przewody miedziane. 
Wszelkie  obwody powinny posiadać izolację 1kV. Oznaczenia barw powinny być zgodne z PN-
90/E-05023. Nie stosować przewodów o przekroju mniejszym niż 1,5mm2 .

 Próby montażowe i uwagi do realizacji robót

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany
jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji
urządzeń elektrycznych.

Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.



3. SPRZĘT

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca winien używać sprzęt niezbędny do realizacji zadania .

Sprzęt do wykonania zadania.

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
� elektronarzędzi ( wiertarki, piła, wkrętarki itp. )

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych  robót.  Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne wykonania instalacji elektrycznej w budynkach. 

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach, w pomieszczeniach suchych lub 
wilgotnych.

� Do wykonania instalacji  elektrycznych należy  używać przewodów,  kabli,  sprzętu,  osprzętu
oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

� Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny
być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie
przeglądów i konserwacji.

� Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników.

� Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączenie odbiorów jednofazowych.

� Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

� Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 
stropów.

� W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do:

� oświetlenia ogólnego,

� gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

� Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtyczkowych  w  puszkach  powinno  zapewnić
niezbędną wytrzymałość  na wyciąganie  wtyczki  z gniazda.  Zaleca się  instalowanie puszek  z
otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów.



� Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia.

� Położenie  załącz/wyłącz  łączników  oświetlenia  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym
pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po
wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego

� Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowa wyłącznie ze stykiem 
ochronnym.

� Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 
aby styk ten występował u góry.

� Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych.

� Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem 
pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia.

� Instalacja  powinna  zapewniać  ochronę  środowiska  przed  skażeniem,  emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektro magnetycznego.

� Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie  przejścia  obwodów  instalacji  elektrycznych  przez  ściany,  stropy  itp.  (wewnątrz
budynku)  muszą  być  chronione  przed  uszkodzeniami;  przejścia  należy  wykonać  w
przepustach rurowych.  Przejścia  między  pomieszczeniami  o  różnych atmosferach powinny
być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów.

 Łączenie przewodów

W instalacjach  elektrycznych wnętrzowych łączenia  przewodów należy wykonać w sprzęcie i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do
danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

W przypadku  stosowania  zacisków,  do których przewody  są  przyłączane  za pomocą oczek,
pomiędzy  oczkiem  a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie
izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń  mechanicznych.  Końce
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w „Warunkach technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlano- montażowych „ tom V instalacje elektryczne

Kontrola związana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC 60364-6-61. Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione.

Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną
z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.



Program badań urządzenia i/lub układu obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i
sprawdzeń:

� sprawdzenie dokumentacji,
� oględziny urządzenia,
� próby i pomiary parametrów urządzenia i/lub układu,
� sprawdzenie działania urządzenia i/lub układu oraz próby działania w warunkach pracy, o ile 
jest to możliwe,
� badania dodatkowe.

Warunki przystąpienia do badań i przeprowadzenia pomiarów

Przystąpienie do badań

Do badań należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzenia i/lub układu,  potwierdzonym
przez wykonawcę montażu, przedstawiciela wytwórcy lub zlecającego badania.

Dopuszcza się przystąpienie do badań urządzeń, których montaż nie został zakończony, jeżeli
warunki badań oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na to zezwalają, a stan
montażu urządzenia i/lub układu umożliwia otrzymanie reprezentatywnych wyników badań.

Przyrządy pomiarowe

Przyrządy  pomiarowe  stosowane  w  badaniach  powinny  mieć  świadectwa  legalizacji
potwierdzające ich sprawność techniczną.

Zakres badań

Sprawdzenie dokumentacji

Przed przystąpieniem do oględzin należy sprawdzić dokumentację pod względem kompletności,
uwzględnienia  warunków  w  miejscu  zainstalowania  urządzenia  i  prawidłowości  działania
urządzenia i/lub układu oraz wniosków wynikających z tych dokumentów.

Oględziny

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  parametrów  i  prób  urządzeń  oraz  układów,  a  także
każdorazowo po wykonaniu prób i pomiarów, które mogły wpłynąć na stan zewnętrzny urządzeń,
należy przeprowadzić oględziny.

Oględziny obejmują sprawdzenie warunków w miejscu zainstalowania urządzenia, sprawdzenie
urządzenia pod względem zgodności z dokumentacją, stanu powierzchni zewnętrznych,
zabezpieczenia  przed  szkodliwym  wpływem  na  środowisko,  zabezpieczenia
przeciwporażeniowego, zgodności montażu oraz oznaczeń z dokumentacją.

       Pomiary parametrów i próby

Pomiary parametrów i próby urządzenia i/lub układu należy wykonać w zakresie niezbędnym do
stwierdzenia spełnienia wymagań i postanowień normy.

Sprawdzenie funkcjonalne.

Funkcjonalne  działanie  urządzeń  i  układów  oraz  próby  funkcjonalne  działania  w  miejscu
zainstalowania należy  wykonać w  zakresie  niezbędnym  do stwierdzenia spełnienia  wymagań
oraz postanowień normy.

Metody badań

Badania należy wykonywać stosując metody określone w normach wyrobu, jeżeli metody te mogą
być zastosowane w miejscu zainstalowania urządzenia.



Ocena wyników badań

Wynik  pomontażowych badań  odbiorczych urządzenia i/lub  układu uznaje  się  za pozytywny,
jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne, przy czym:

� wyniki  pomiarów  wyrażone  za pomocą  wartości  liczbowych  wielkości  mierzonych  należy
uznać  za  pozytywne,  jeżeli  są  zgodne  z  wartościami  wymaganymi  przez  normy wyrobu  lub
zgodne  z  danymi  wytwórcy,  z  dokładnością  wynikającą  z  metody  pomiaru  i  klasy  użytych
przyrządów pomiarowych,
� wyniki prób oraz pozostałych pomiarów ocenia wykonujący badania,
� zestawienie wyników badań i ich ocena powinny być zawarte w protokole badań, 
sporządzonym w terminie ustalonym przez zlecającego i wykonującego badania.

7. OBMIAR ROBÓT

 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych „ tom V instalacje elektryczne

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, dla rozdzielnic, opraw oświetlenia i osprzętu
jest sztuka.



8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady przejęcia robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i wymaganiami , jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Odbiór części robót

Jest to techniczny odbiór całego zakresu robot przed przekazaniem do eksploatacji.

Przy odbiorze części robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:

� wszystkich dokumentów wymaganych przy odbiorze części robót,
� protokołów wszystkich odbiorów części robót,
� protokołu przeprowadzonych pomiarów,
� świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów,
� dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych 
wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze części robót należy sprawdzić:

� zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
� protokoły z odbioru części robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
� aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej.

Odbiór ostateczny (końcowy).

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas Jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,

- pomiary ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz 
rezystancji uziomów,
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  niniejszej  ST,  porównać  je  z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
robót, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty elektryczne powinny być odebrane, jeżeli  wszystkie  wyniki  badań są pozytywne, a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać Jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli  to  możliwe,  należy ustalić zakres prac korygujących,  usunąć niezgodności  wykonanej
instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,



- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji,
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych:
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót elektrycznych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z zamówieniem. Protokół odbioru
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w„Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych „ tom V instalacje elektryczne

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii zasilającej i 1 szt. rozdzielnicy nn , punktu oświetlenia i gniada wtyczkowego i 
obejmuje odpowiednio:
� wyznaczenie zakresu robót w obiekcie,
� dostarczenie materiałów,
� roboty przygotowawcze,
� wykonanie bruzd i wyznaczenie tras przewodów i kabli ,
� montaż przewodów i osprzętu instalacji wy
� podłączenie zasilania,
� sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,
� konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.

        10.. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób , ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Ochrona   dla   zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.



PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   montaż   wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   montaż   wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/ Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące specjalnych
Ap1:2002 instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do   zabezpieczeń  przetężeniowych  instalacji

domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady,

wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki  i  obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i  podobnego.

Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych

i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/ Sprzęt   elektroinstalacyjny.   Wyłączniki   do   zabezpieczeń   przetężeniowych   instalacji
A1:2005(U) domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/ Sprzęt   elektroinstalacyjny.   Wyłączniki   do   zabezpieczeń   przetężeniowych   instalacji
AC:2005 (U) domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzętelektroinstalacyjny.Wyłącznikiróżnicowoprądowebezwbudowanego

zabezpieczenia  nadprądowego  do  użytku  domowego  i  podobnego  (RCCB).  Część  1:
Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym  zabezpieczeniem
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia   i   układy   elektryczne   w   obiektach   elektroenergetycznych.   Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i
230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.



PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.

zmianami).
10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 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, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

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

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczes  tniczące w  ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa
2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



data opracowania: grudzień 2021 r

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

dla instalacji sanitarnych

Nazwa inwestycji: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu
gastronomicznego na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej

Adres inwestycji: ul. Rynek 10/5, 58-407 Chełmsko Śląskie

Inwestor/
Zamawiający: Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

Autor opracowania: EUROBAU PROJEKT Grzegorz Potoniec
58-425 Leszczyniec 81

l.p. nr specyfikacji kod CPV nazwa specyfikacji

- - 45330000-9 Instalacje wewnętrzne wod-kan. i c.o.

- ST-00.00 - Wymagania Ogólne

1 ST-01.01
45332000-3
45333000-0

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty instalacyjne gazowe



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

instalacji wewnętrznych wod-kan. i c.o. 
kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



SPIS TREŚCI

ST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 3

ST-01.01 18

INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN. I C.O. 18



ST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNEST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE    

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu na 
instalacje wewnętrzne wod-kan. i c.o. dla budynku  mieszkalnego adres: ul. Rynek 10/5;

50-407 Chełmsko Śląskie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje  Techniczne  należy  odczytywać  i  rozumieć  w  zlecaniu  i  wykonaniu  Robót
opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01 Instalacje wewnętrzne 

1.3.2. W  różnych  miejscach  Specyfikacji  Technicznych  podane  są  odnośniki  do  stosowanych
norm i standardów. Przywołane normy i  standardy winny być traktowane jako integralna
część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
których  są  wymienione.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomi  się  z  ich
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów
według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty  należy  wykonywać  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi
regulacjami,  normami,  standardami  i  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach
Technicznych. 

Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  polskich  norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w
każdym przypadku następująco:

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

Inspektor  Nadzoru  -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Inspektora,  służące  do
przeprowadzania  wszelkich  badań i  prób związanych z realizacją  Kontraktu  oraz oceną
jakości Materiałów i Robót,

Materiały  –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne do wykonywania  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Projektant  –  uprawniona osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony  Przedmiar  Robót  –  Przedmiar  Robót  wyceniony  przez  Wykonawcę  i
stanowiący cześć jego Oferty.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót



Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  jakie  są
niezbędne dla  Robót,  lokalizację  i  współrzędne państwowe głównych punktów,  Dziennik
Budowy i Księgę Obmiaru oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

W  Dokumentacji  Przetargowej  zawarte  są  rysunki,  stanowiące  integralną  część
Dokumentacji Projektowej. 

Rysunki te pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumen-
tacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna Do-
kumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie ZAMAWIAJACEGO – Zakład 
Gospodarki Miejskiej w Lubawce  ul. Zielona 12 ; 58-420 Lubawka

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

• Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi  projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

• Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  z  zainteresowanymi  instytucjami
projekty organizacji ruchu dla robót wykonywanych w pasie drogowym oraz uzyska, zgodnie
z obowiązującymi procedurami, stosowne pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Koszty
tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

• Wykonawca  sporządzi  dokumentację  powykonawczą,  w  tym dokumentację  geodezyjno-
wykonawczą,  dla  zrealizowanych  Robót  -  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i
ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy  powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną
inwentaryzację  powykonawczą.  Koszt  tej  dokumentacji  należy  uwzględnić  w  cenach
jednostkowych Robót.

• Wykonawca  dostarczy  instrukcje  obsługi  i  dokumentację  techniczno-ruchową  dla
dostarczanych przez niego  urządzeń oraz systemów technologicznych  i  AKP  Koszt  tej
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

• Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  dostarczone  Wykonawcy  przez
Zamawiającego są  istotnymi elementami Kontraktu  i  jakiekolwiek wymaganie  zawarte  w
jednym  z  tych  dokumentów  jest  tak  samo  wiążące,  jak  gdyby  występowało  ono  we
wszystkich dokumentach.

• W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  określone  liczbą  są  ważniejsze  od  wymiarów
określonych według skali  rysunku;  poszczególne dokumenty powinny być traktowane w
następującej kolejności pod względem ważności:

 - Specyfikacje Techniczne,
 - Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie  może wykorzystać na swą korzyść  jakichkolwiek błędów lub  braków w
Dokumentacji  Projektowej  lub  w  Specyfikacjach  Technicznych,  a  o  ich  wykryciu  winien



bezzwłocznie powiadomić Inspektora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub
uzupełnień. 

• Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  powinny  być  zgodne  z  planem
sytuacyjnym,  profilem  podłużnym,  przekrojami  poprzecznymi,  projektami  obiektów
inżynierskich  i  wymaganiami  materiałowymi,  określonymi  w  Dokumentacji  Przetargowej
oraz  w Specyfikacjach Technicznych.

• Cechy  Materiałów  i  elementów  Robót  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału
tolerancji.  Przedział  tolerancji  przyjmuje  się  w  celu  uwzględnienia  przypadkowych,
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

• W  przypadku,  gdy  Roboty  lub  Materiały  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość
Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

• Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia
Robót.

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia
uzgodniony  z  odpowiednim  Zarządem  Dróg  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Kontraktu. W zależności od
potrzeb i  postępu Robót  projekt  ten  powinien  być aktualizowany  przez  Wykonawcę na
bieżąco.

• Na  czas  wykonywania  Robót  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki,  światła
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i  stałe  – całodobowe warunki
widoczności urządzeń zabezpieczających. 

• Wszystkie  znaki,  zapory i  urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez
Inspektora przed ich ustawieniem.

• Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach
uzgodnionych z Inżynierem: 

• tablice  informacyjne  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowlanego.  Każda z tych  tablic
będzie  podawała  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść  informacji  powinna  być
zatwierdzona przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest
uwzględniony w  cenach jednostkowych Robót.  Tablice  informacyjne  będą utrzymywane
przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

Koszty wykonania i utrzymania tablic należy podać w Przedmiarze Robót.

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;

Podjęte będą odpowiednie środki zabezpieczające przed:



• zanieczyszczeniem zbiorników wodnych  i  cieków pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

możliwością powstania pożaru.

Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń
w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa

• Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

• Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz  w  maszynach  i  Sprzęcie  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia

• Materiały, które w sposób trwały  są  szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.

• Nie  dopuszcza  się  do  użycia  Materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym, niż dopuszczalne.

• Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwo  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

• Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  wykonywania  robót,  a  po
zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą być użyte  pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.

1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

• Podczas realizacji  Robót  Wykonawca będzie  przestrzegał  wszystkie  przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać o
zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki
sanitarne. 

• Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  osób  zatrudnionych  na  Placu  Budowy  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
pracującego na Placu Budowy. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej



• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej oraz/lub prywatnej.

• Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  Robót  lub  brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia. 

• W przypadku  natrafienia  na przedmioty  zabytkowe lub  mające wartość archeologiczną,
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  oraz  władze  konserwatorskie  i  przerwie  Roboty  do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

• Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne
i  naziemne o  prowadzonych robotach i  spowoduje  przeprowadzenie  przez te  instytucje
wszelkich niezbędnych adaptacji i  innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie
Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

• Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej
i  że  planując  swoje  Roboty  uwzględnił  ich  przeprowadzenie.  W  związku  z  tym  roboty
wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

• W  przypadku  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i/lub  urządzeń
podziemnych  lub  nadziemnych,  Wykonawca  natychmiast  powiadomi  o  tym  fakcie
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a
także  Inspektora.  Wykonawca  będzie  współpracował  w  usunięciu  powstałej  awarii  z
odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

• Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub  nadziemnych  nie
wykazanych  na  planach  i  rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiającego/Inspektora  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy,  zostaną
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń
obciąża Wykonawcę.

1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów

• Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane ruchem
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami 

• Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  opiekę nad Robotami  i  za  wszystkie Materiały  i
Sprzęt używany do Robót.

• Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to
na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po
otrzymaniu  tego polecenia;  w przeciwnym razie  Inspektor  może natychmiast  zatrzymać
Roboty.

• W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

• Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie  ustawy i  rozporządzenia  władz centralnych i
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.



• W  czasie  prowadzenia  Robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  regulacje
wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

• Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem
lub  innym  prawem  własności,  to  Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania
określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia,
materiału lub metody.

• Wymagania  określone  w  pkt.1  powinny  być  spełnione  przez  Wykonawcę  przed
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia,
materiały  lub  metody.  Wykonawca  powinien  poinformować  Inspektora  o  uzyskaniu
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

• Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  pkt.  1  i  2  spowoduje  następstwa
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

• być nowe i nieużywane,

• odpowiadać wymaganiom norm i  przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych  i  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych  nie  wymienionych,  ale
obowiązujących norm i przepisów,

• mieć  wymagane  polskimi  przepisami  atesty  i  certyfikaty,  w  tym  również  i  świadectwa
dopuszczenia  do  obrotu  oraz  wymagane  Ustawą  z  3  kwietnia  1993  r.  certyfikaty
bezpieczeństwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów

przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia
szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania  lub
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.

Zatwierdzenie partii Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiałów z tego źródła.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
Materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  spełniają  w  sposób  ciągły  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskania  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
wszystkich Materiałów, użytych do realizacji Robót.



2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu
Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy  na  użycie  tych  Materiałów  do  innych  Robót  niż  te,  dla  których  zostały
zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy  element  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  bądź  nie  zaakceptowane
Materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  odrzuceniem  i
niezapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  Materiały  składowane tymczasowo  (do  czasu  ich  użycia  dla
wykonywanych  Robót)  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swą
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy -  w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w
sposób zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca
powiadomi  Inspektora  o  swym  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem
wariantowego rodzaju Materiału,  albo w okresie  dłuższym,  jeśli  to będzie konieczne dla
prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może
być później zmieniony bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  tylko  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
jakości  wskazaniom  zawartym w Specyfikacjach  Technicznych,  Programie  Zapewnienia
Jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora;  w
przypadku  braku  ustaleń  w  powyższych dokumentach,  Sprzęt  winien  być uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  Sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót,  będzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
o swoim zamiarze wyboru  takiego sprzętu  co  najmniej  3  tygodnie  przed jego użyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia,  które  nie  gwarantują  zachowania  warunków  Kontraktu,
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  na  właściwości  przewożonych
Materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu,
będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  oraz  za  jakość  zastosowanych
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich elementów Robót  zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu  Robót  zostaną  poprawione,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor,  przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  bądź  odrzucenia  Materiałów  i/lub  elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i
prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później
niż  w  terminie  wyznaczonym  przez  Inspektora,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ)  dla  Robót,  w  którym zaprezentuje  on zamierzony
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz
Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

część ogólną podającą:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

• zasady BHP,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów Robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i  sterowania jakością wykonywanych
Robót,

• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób oraz  formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapisów pomiarów,  a
także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;

część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:

• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

itp.,
• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  podczas

transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

• sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  Robót  i  jakości  Materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  obejmujący  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenia  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
Materiałów oraz Robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  i  wytycznych
określających procedury badań. 

Inspektor  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  urządzeń,  sprzętu,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeśli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier
natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona   zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów .

Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca .

6.3 Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie  statystycznych metod pobierania
próbek.

Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych
Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań



pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  badania  wymaganego  w  Specyfikacjach
Technicznych,  stosować  będzie  można  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywał  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Kopie  wyników  badań  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w
sposób jednoznaczny jej cechy.

Wyroby  przemysłowe  winny  posiadać  certyfikaty  wydane  przez  producenta,  poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie  tych  wyników będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi.

Inspektor może dopuścić  do użycia  Materiały  posiadające atest,  stwierdzający ich  pełną
zgodność  z  warunkami  kontraktu.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważne
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność
ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia
zostaną odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  i  winien  być  prowadzony  od  dnia  Rozpoczęcia  Robót  do  końca  Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą dokonywane na bieżąco  i  będą dotyczyły  przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

Załączone do Dziennika  Budowy protokoły  i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,



• Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

• Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,

• Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,

• Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

• Daty i przyczyny wstrzymania Robót,

• Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorów
częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych,

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,

• Zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji
Projektowej,

• Dane dotyczące czynności  geodezyjnych dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania
Robót,

• Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,

• Dane  dotyczące  jakości  Materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych
badań, z podaniem kto je przeprowadzał,

• Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie
jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

6.7.2. Księga Obmiarów

Księga  Obmiarów  stanowi  dokument  umożliwiający  rozliczenie  faktycznych  ilości
wykonanych Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury,
kontrolne  wyniki  badań,  itp.  będą  gromadzone  w  sposób  określony  w  programie
zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowić  będą  załączniki  do  Świadectwa  Przejęcia
Robót.

6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się – oprócz wymienionych powyżej w pkt. 6.8.1. – 6.8.3. –
następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację inwestycji,

• protokoły przekazania Placu Budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• Świadectwa Przejęcia Robót,



• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencja na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  należy  przechowywać  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

W  przypadku  zaginięcia  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  należy  go  natychmiast
odtworzyć w formie przewidzianej prawem.

Inspektor  będzie  miał  stały  dostęp  do  wszystkich  dokumentów budowy.  Należy  też  je
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  w  jednostkach  określonych  w  Wycenionym
Przedmiarze Robót.

Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.

• Obmiar  wykonywanych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  wynikającą  z
comiesięcznych  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Długości  i  odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.

Jeżeli  Specyfikacje  Techniczne właściwe  dla  danych Robót  nie  podają  tego inaczej,  to
objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości,  które  mają  być  obmierzane  wagowo,  będą ważone  w tonach lub  kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi.
Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed ich
użyciem.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać
ważne świadectwa atestacji.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą utrzymywane  przez  Wykonawcę w dobrym stanie
technicznym przez cały okres realizacji Robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia



Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym Przejęciem Robót,  a
także w przypadku występowania  dłuższych przerw w prowadzeniu  Robót i/lub  zmianie
Wykonawcy Robót.

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

• odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,

• przejęcie  odcinka  lub/i  całości  Robót  (wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  Robót
odpowiednio dla odcinka lub całości Robót),

• odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wypełnienia
Gwarancji.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  dokonywany  będzie  zgodnie  z
Warunkami Umowy.

8.3 Świadectwo Przejęcia Robót

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

8.4 Dokumenty Przejęcia  Robót

Dokumentem  stwierdzającym  dokonanie  Przejęcia  Robót  jest  Świadectwo  Przejęcia
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla  celów  Przejęcia  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• dokumentację  powykonawczą  podaną  w  pkt.  1.5.4  powyżej,  w  tym  dokumentację
geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i
budynków  i  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy  powstałej  w  oparciu  o
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

• uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,

• receptury i ustalenia technologiczne,

• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,

• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz   badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,

• atesty jakościowe wbudowanych Materiałów,

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów
załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  ze  Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakości,



• sprawozdanie techniczne,

• instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych,

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

• zakres i lokalizację wykonanych Robót,

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

• Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.

8.5. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Umową będzie rozumiane jako
ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  po  wygaśnięciu  Okresu  Gwarancji  (okresu
odpowiedzialności  za  usterki)  nastąpi  po usunięciu  wszystkich  usterek odnotowanych w
Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.4 powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

• robociznę bezpośrednią,

• wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,

• wartość pracy Sprzętu  wraz z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  Sprzętu  na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

• roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, 

• koszt  opracowania dokumentacji opisanej  w punkcie  1.5.4 i  1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Technicznej, 

• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników zaplecza  i  laboratorium,  koszty  urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robót, wydatki  na BHP, usługi  obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

• koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

• zysk  kalkulacyjny,  zawierający  też  ewentualne  ryzyka Wykonawcy z  tytułu  Kontraktu  w
całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie  z Rysunkami i  Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż
Wykonawca jest  w pełni  zaznajomiony z ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  polskich  norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i
c.o.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie nowych, pionów i poziomów  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej  Niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

• montaż rurociągów,
• badania wykonanej instalacji,
• wykonanie izolacji termicznej,
• regulacja działania instalacji.

2. OGOLNE WZMAGANIA

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie  dostosowania  instalacji  do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w
przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  -  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  zbliżonych
charakterystykach i  trwałości.  Wszelkie zmiany i  odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a
jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i  elementów określonych w dokumentacji  technicznej na
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy
realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych.  Tom II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe",  Polskimi  Normami,  oraz  innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

3. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem
wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Przewody
Instalacja wodociągowa w całości będzie wykonana z rur PE-x.

Instalacja  kanalizacyjna  zostanie  wykonana  z  rur  kanalizacyjnych  kielichowych  z  PCV,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. Na pionach montować rewizje

Instalację c.o. maty grzejne podłogowe, elektryczne



Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz

bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

Armatura
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 

wypływową o podwyższonym standardzie.

Izolacja termiczna

Rury prowadzone w bruzdach w ścianie i posadzce zaizolować termicznie izolacją termaflex o
grubości 20mm  dla rur do dn20 oraz o grubości 30mm  dla rur do dn35.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót,
jak  też przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych oraz w  czasie  transportu,  załadunku i
wyładunku materiałów.

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Rury
Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposażenia
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych.

Izolacja termiczna
Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały  przeznaczone do wykonywania izolacji  ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Montaż rurociągów

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody,  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić,  czy  elementy przewidziane do zamontowania  nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,



papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
• przecinanie rur,
• założenie tulei ochronnych,
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
• wykonanie połączeń.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń
między zewnętrzną ścianą rury i  wewnętrzną tulei  należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie  możliwość  osiowego  ruchu
przewodu. Długość tulei powinna być większa od 
grubości ściany lub stropu. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

6.3.Montaż armatury i osprzętu
Montaż  armatury  i  osprzętu  ma  być  wykonany  zgodnie  z  instrukcjami  producenta
i dostawcy.

6.4.Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić
dla każdego zładu oddzielnie.
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów,  przeprowadzeniu
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy
dolnej.
Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu
konwencjonalnych narzędzi.

7. 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 i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.

8. 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"

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
• bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
• z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełniania  w  trakcie

wykonywania robót, 
• Dziennik budowy,
• dokumenty dotyczące jakości  wbudowanych materiałów (świadectwa jakości  wydane przez

dostawców materiałów),
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
• protokoły badań szczelności instalacji.

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

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne".

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRT INSTAL, 

Warszawa 2001.
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