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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji: Modernizacja gminnej biblioteki publicznej w Nędzy. 
 
Lokalizacja:  Nędza, ul. Strażacka, dz. nr 109/1, 109/2, 102/3, 102/4. 
 
Rodzaj inwestycji: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACJE 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:           GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY 

                                                    ul. StraŜacka 2 
                                                           47-440 Nędza 
 

1.2.2. Wykonawca:           po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z budową obiektu przedszkola obejmują: 
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
• ścianki działowe 
• tynki i okładziny wewnętrzne 
• podłoża i posadzki 
• roboty malarskie 
• instalacje wod.-kan. i c.w.u. 
• instalacje elektryczne i niskoprądowe 

 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 

a) projekt budowlano-wykonawczy 
 

Zawartość dokumentacji w zakresie branż. 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 
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ST-0, SST-B-01              Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
ST-0, SST-B-02              Roboty murowe 
ST-0, SST-B-03              Tynki 
ST-0, SST-B-04              Roboty wykończeniowe 
ST-0, SST-IS-1               Instalacja wod.-kan. 
ST-0, SST-IS-2               Instalacja klimatyzacji    
ST-0, SST-IS-3               Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
3. Przedmiar robót 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
 
 1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST-0 jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

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

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
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1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany  
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
   
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

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

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego  
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
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zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST - ogólna specyfikacja techniczna ST-0 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy (Inwestor, Inspektor nadzoru inwestorskiego) 
 

2. INFORMACJA O TERENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed dostępem osób trzecich  
( tymczasowe ścianki, balustrady). Zamawiający może zażądać prowadzenia niektórych 
uciążliwych robót (pod względem drgań i hałasu) poza godzinami pracy Urzędu. Wykonawca 
powinien przewidzieć tego rodzaju utrudnienia i uwzględnić je w kosztach ogólnych ceny 
kosztorysowej. 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Organizacja robót budowlanych 

 
-     ustawienie rusztowań i pomostów 
- czas pracy rusztowań 
- rozbiórka rusztowań 
- zabezpieczenie frontu robót w sposób umożliwiający pracę Urzędu. 
-    wywóz i utylizacja gruzu. 
-    próby i pomiary 
 
 
2.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt.  
Prowadzenie robót nie powinno naruszać interesów osób trzecich. 
 
2.2.3. Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 



ST-0 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 - 7 - 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  
 
2.2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy        
Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.2.5. Organizacja ruchu na budowie 
Prowadzone roboty nie wpłyną na istniejącą organizację ruchu na działce. 
 
2.2.6. Ogrodzenie 
Prowadzone roboty nie wymagają ustawienia ogrodzenia terenu budowy. 
 
2.2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Nie wymaga się. 
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2.3. KODY CPV 
 
ST-0, SST-B-01               Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe                                                          
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
ST-0, SST-B-02               Roboty murowe                                                                                                
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót:  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 
ST-0, SST-B-03              Tynki                                                                                                                    
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
 
ST-0, SST-B-04             Roboty wykończeniowe                                                                                    
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
ST-0, SST-IS-1              Instalacja wod.-kan.                                                                                           
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
Klasa robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót:  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 
ST-0, SST-IS-2              Instalacje elektryczne i niskoprądowe                                                           
Grupa robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria robót:  
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

3. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
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3.2.    Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

3.3.     Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

3.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

3.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
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4. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

5. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo.  

6.3. Badania i pomiary 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

7.   OBMIARY ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Uwaga! 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

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

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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8. ODBIORY ROBÓT  
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.   PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót podstawowych. Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie 
przyjętego systemu oraz technicznie poprawne z zapewnieniem min. 10 letniej trwałości i 
najwyższej jakości. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w 
celu zwiększenia kwoty umownej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
 
 

 

UWAGA: 

W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej modernizacji gminnej biblioteki publicznej w Nędzy, w skład 

której wchodzi projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, 

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i 

urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych 

wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii  

i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych  

w dokumentacji. 
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania  
modernizacji gminnej biblioteki publicznej w Nędzy. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 
• prac rozbiórkowych  
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe  
-     wywóz i utylizacja gruzu 
-     zabezpieczenie obiektu 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.    Informacje o terenie budowy podano w STO 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
 
4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach  
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
• Wykonać zadaszenia nad wejściami  trakcie prowadzenia robót elewacyjnych 
• Wydzielić tymczasowymi ściankami z płyt GK miejsce robót w budynku.  
• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
 5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  

z ZRU 
• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, 
• kompletna rozbiórka podłogi w pom. 03,04 pod wykonanie nowych warstw posadzek 

wraz z oczyszczeniem i zaizolowaniem podłoża.  
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

rodzaju sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w 
obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 
celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania  
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• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno  -
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie placu budowy, 
• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 
Uwagi! 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną w 

rejonie prowadzenia robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
6.3. Kontrola  jakości  prac  pomiarowych   
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  

 
6.4. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
 
 
10.   PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami 
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• 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) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 

r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa
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SST-B-02 Roboty murowe 
 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót:  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru murów z bloczków z betonu komórkowego przewidzianych do wykonania  
w ramach modernizacji gminnej biblioteki publicznej w Nędzy. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tj.: 
a) zamurowanie otworów 
b) wykonanie nadproży z prefabrykowanych elementów typu L 
c) rusztowania do w/w robót 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  
- ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
- czas pracy rusztowań 
- pielęgnacja i zabezpieczenie wykonanych elementów 
- badania i pomiary 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.   Informacje o terenie robót podano w STO. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
2.2. Specyfikacja cegły do zamurowań 
 
Zamurowanie ścian przewiduje ścian przewiduje się wykonać z cegły pełnej 25x12x6,5 na 
zaprawie cementowo-wapiennej. 
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3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich ścian  
wewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz 
rusztowań. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
 
5.2. Wykonywanie robót 
 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
 
5.2.1. Ogólne zasady wykonania zamurowań z cegły 
 
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów 
itp. Stosować przewiązanie na min. 1/3 szerokości pustaka. 

• Cegły powinny być czyste i wolne od kurzu.  
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 
5.2.2. Spoiny w murach  
 
• Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość  
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 

• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 
• jakość bloczków 
• jakość stosowanych zapraw 
• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 
• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
• wykończenie na styku z posadzką i stropem 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm 
• dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnicy nie powinno być większe 

niż +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni ścian 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
 
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

10.1. Normy  
 
PN-B-03002:1999   Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 
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• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 

•  Dokumentacja projektowa.
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SST-B-03 Tynki 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach 
modernizacji gminnej biblioteki publicznej w Nędzy. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne i zewnętrzne na ościeżach 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  
- ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
- czas pracy rusztowań 
- montaż listew tynkarskich 
- badania i pomiary 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.  Informacje o terenie robót umieszczono w STO 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
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• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 
• Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
2.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
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• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że  
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 

• Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

• Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-
10100p.3.3.2. 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 

narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
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Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży,                                       
- przyczepności tynków do podłoża, -  grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  

w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu.  

• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
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10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
10.1. Normy  
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń-

czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-04 Roboty wykończeniowe 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji gminnej 
biblioteki publicznej w Nędzy. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

• robót malarskich 
• licowania ścian płytkami  
• wylewki z zaprawy cementowej 
• podkładów posadzek 
• posadzek z płytek (sanitariaty) 
• szlifowanie posadzek z płyt lastrykowych i z marmuru 
• sufitów z płyt GK  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  
- ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
- czas pracy rusztowań 
- montaż elementów uzupełniających kompletnego systemu (rusztu, kotwień). 
- badania i pomiary 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.   Informacje o terenie robót ujęto w STO  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
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2.2.1 Roboty malarskie  
 
• Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną w kolorach pastelowych 
• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
 

 
2.2.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• zaprawy wyrównujące 
• emulsje gruntujące 
• powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca  
• płyty ścienne ceramiczne w kolorach intensywnych pastelowych  
     (wsp. odbicia światła max. 25%). 
• gotowe zaprawy klejowe elastyczne  
• zaprawy do fugowania  
 
2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego  

z cementem portlandzkim klasy 32,5 
• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 

uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711.  
• Zaleca się stosować plastyfikatory.  
• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe dn4,5 oczko 20x20. 
 
2.2.4. Posadzki z płytek ceramicznych 
 
W sanitariatach gdzie w opisie pomieszczeń przewidziano posadzkę z płytek ceramicznych 
stosować: 
• płytki gresowe kolorach intensywnych pastelowych (wsp. odbicia światła max. 25%). 
      o parametrach: 
- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność V klasa ścieralności 
- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnątrz 

antypoślizgowe klasy 9 - 11. 
 

 Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
- W pomieszczeniach kuchni, zmywalni i boksów zastosować cokoliki obłe (promień min. 

3cm.) z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 
 

   Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
 
 
 

2.2.5. Posadzka z płyt z piaskowca i lastryka: 
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2.2.6. Sufit i ścianki z płyt GK  
Wymaga się zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spełnieniu parametrów: 
- System ma gwarantować klasę EI15 odporności pożarowej.  
- Płyty montować na kompletnym ruszcie, który Wykonawca wyceni w cenie jednostkowej płyt. 
 
 

Lp. 
 

Wymagania 
 

GKB 
zwykła 

 

GKF 
ognioodporna 

 

GKBI 
wodoodpor

na 
 

GKFI 
wodo- 

i ogniood-
porna 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1. 
 

Powierzchnia 
 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
 

2. 
 

Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 

 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie 

powodując odklejania się od rdzenia 
 

grubość 
 

12,5±0,5;  
 

szerokość 
 

1200 (+0;-5,0) 
 

długość 
 

[2000-3000](+0; -6) 
 

3. 
 

Wymiary i tolerancje [mm] 
 

prostopadłość 
 

różnica w długości przekątnych ≤5 
 

4. 
 

Masa 1 m2 

płyty 
o grubości 

[kg] 
 

12,5 
 

≤12,5 
 

11,0-
13,0 

 

≤12,5 
 

11-13,0 
 

5. 
 

Wilgotność [%] 
 

≤10,0 
 

6. 
 

Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 

 

- 
 

≥20 
 

- 
 

≥20 
 

7. 
 

Nasiąkliwość [%] 
 

- 
 

- 
 

≤10 
 

≤10 
 

Napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

Nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; data produkcji 
 
 

kolor 
kartonu 

 

szary jasny 
 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

 
 
 

8. 

 
 
 

Oznakowanie 

barwa 
napisu 

 

niebieska 
 

czerwona 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

 
W skład systemu wchodzą: 
• Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
• Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji ścian działowych, rusztów sufitów 

podwieszanych, okładzin ściennych 
• Pręty mocujące, wieszaki, kołki rozporowe, blachowkręty itp. 
• Wełna mineralna 
• Taśma akustyczna 
• Gips szpachlowy 
• Taśma zbrojąca 
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3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
2.3. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
3. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
5.3.1. Roboty malarskie 
 
• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

• zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
• wykonanie niezbędnych rusztowań  
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie gładzi gipsowej 
• przygotowanie farb 
• dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
• przestawienie i usunięcie rusztowań  

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   
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5.3.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• Wykonanie w/w robót obejmuje  : 

• przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża 
• zaizolowanie podłoża 
• sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek 
• obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód 
• spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian 
• założenie listew 

 
 
 
5.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niż 5 cm. Wytrzymałość na 

ściskanie wylewek z zaprawy cementowej nie może być mniejsza niż 12 MPa.  
• Wylewki zbroić siatkami stalowymi.  
• W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) należy odpowiednio 

pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni). 
• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie podłoża  
- przygotowanie zaprawy 
- układanie zaprawy  
- wyrównanie i zatarcie powierzchni 
- montaż siatek zbrojeniowych 
- pielęgnację podkładów 
- nacięcie szczelin dylatacyjnych 

 
 
5.3.4. Posadzki 
 
Posadzki z płytek ceramicznych, kamieni naturalnych Wykonanie obejmuje: 

- wyrównanie i przygotowanie podłoża 
- gruntowanie podłoża 
- sortowanie płytek 
- przygotowanie masy klejącej 
- ułożenie płytek 
- ułożenie cokolików 
- montaż listew 
- spoinowanie 
• w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji  

z zaprawy wodoszczelnej 
• na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 
• płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 
 

5.3.5. Sufity i ścianki z płyt GK  
 
• Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej — dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany 
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

• Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe      
• Sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 

do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych. 
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• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  
z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki  
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• Z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być co najmniej dwuwarstwo-
wa, drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

• Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

• Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 

[mm] 
 poprzeczny 

 
500 

 
 

12,5 
 podłużny 

 
420 

 
 
• Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 

firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania robót wykończeniowych 
 
 
6.2.1. Licowanie ścian płytkami 
 
• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
• Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych 
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• Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać 
dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 
do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
 
 
6.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• W czasie wykonywania wylewek cementowych należy na bieżąco kontrolować skład i 

konsystencję zaprawy cementowej, 
• Grubość wykonywanych wylewek, 
• Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych.  
• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy 

itp.).  
• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe niż 

36 m2 przy długości boku nieprzekraczającej 6 m.  
• Szczeliny dylatacyjne należy również wykonać w miejscu oddzielających fragmenty 

powierzchni o różniących się wymiarach.  
• Sprawdzeniu podlega równość wylewek.  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
6.2.4. Posadzki  
 
Odbiór robót podłogowych obejmuje : 
• odbiór materiałów  
• odbiór warstw izolacyjnych 
• odbiór podkładu 
• odbiór końcowy robót podłogowych 
 
Posadzki z wykładzin sztucznych 
 

• Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma.  
• Dopuszczalna nierówność badana przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej  

w dowolnym kierunku ≤ 5 mm. 
• Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%, zaś z płyt OSB - 9%. 
• Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu na całej powierzchni 
• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów wykładziny.  
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Posadzki z płytek ceramicznych, piaskowca i lastryko 
 

• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

• Badanie płytek przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w 
dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystycznych płytek, brak rys 
lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej posadzki z płytek powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 
do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
6.3.1. Roboty malarskie  
 
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
 
Licowanie ścian płytkami 
 
• odchylenie powierzchni płytek od kierunku pionowego nie może przekraczać 1 mm na  

1 metr i nie więcej jak 4mm na wysokości pomieszczenia 
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr  

i nie więcej jak 4mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami 
 
6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
 
 
6.3.3. Posadzki 

 
Posadzki z wykładzin sztucznych 
 

• Dopuszczalna nierówność badana przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej  
w dowolnym kierunku ≤ 5 mm. 

• Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%, zaś z płyt OSB - 9%. 
• Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu na całej powierzchni 
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• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów wykładziny.  

 
Posadzki z płytek ceramicznych, piaskowca i lastrykow 
 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm na 
całej długości posadzki 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych 
kierunkach nie może przekraczać 2mm 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m 
w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5mm 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1mb oraz szt. elementu 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
 
 
10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

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

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 

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

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-ENI 2004:2002  Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 
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SST-IS-01 instalacje sanitarne 
 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
Klasa robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót:  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy 
instalacji sanitarnych modernizacji gminnej biblioteki publicznej w Nędzy. 
 
1.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych 
1.2.1 Przedmiotem robót jest budowa instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji 
sanitarnej i instalacji c.o. 
 
1.2.2 Zakres rzeczowy robót instalacji wod. – kan.: 
1) Montaż przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PP, 
2) Montaż armatury:  

odcinającej – zawory kulowe, 
czerpalnej  – baterie umywalkowe, 

3) Montaż przewodów kanalizacyjnych - podejść odpływowych, kanalizacyjnych, 
4) Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych: umywalek, umywalki dla osoboy 

niepełnosprawnej  i miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych, 
5) Próba szczelności i płukanie instalacji. 
 
1.2.3 Roboty towarzyszące - roboty remontowe wykończeniowe:  
- demontaż instalacji wodnej w pomieszczeniu wc, 
- demontaż grzejnika, 
- demontaż klimatyzatora i przewodów odprowadzenia skroplin, 
- wykucie bruzd w ścianach, 
- przebicie i zabetonowanie otworów w ścianach, 
- wywóz i utylizacja gruzu. 
 
1.2.4    Czynności dodatkowe  

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracowników w zakresie obsługi i 
eksploatacji     wykonanych instalacji. 

Koszty związane z wykonaniem ww. czynności należy ująć w kosztach ogólnych budowy. 
 
 
1.3  Informacja o terenie budowy 
1.3.1 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. Przed 
przystąpieniem do robot Wykonawca, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni powiadomi dyrekcję o 
rozpoczęciu robot. 
 
 
1.3.2 Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w 
zakresie ochrony środowiska. 
 
1.3.3 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom 
odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież 
ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikacją prowadzonych robot. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających 
zagrożenie dla zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich 
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu 
budowy.  
 
1.3.4 Warunki dotyczące organizacji ruchu – w trakcie dostawy kotłów należy wygrodzić 
miejsca parkingowe na parkingu przyszkolnym. 
 
1.3.5 Ogrodzenie placu budowy – nie jest wymagane. 
 
1.3.6 Zabezpieczenie chodników i jezdni – nie jest wymagane. 
 
1.4 Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 
 
1.4.1 Grupy robót 

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.4.2 Klasy robót 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.4.3 Kategorie robót 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
1.5  Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela się dla 
wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu 
budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 
różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu; 
Europejska aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydaną zgodnie z 
wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna  stanowi – podobnie jak normy 
zharmonizowane – dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na 
oznakowanie CE wyrobu budowlanego 
 
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego  
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 

z  
Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; 

Dokumentacja projektowa – wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlano-
wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót oraz przedmiarem 
robót; 
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Dokumenty przetargowe – pod pojęciem „dokumenty przetargowe” należy rozumieć: 
a) specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami, 
b) wszelkie uzupełnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiającego na piśmie w 
toku postępowania przetargowego, 
c) wszelkie uzupełnienia dotyczące tematu i procedury przetargu, będące odpowiedzią 
zamawiającego na zapytania wykonawców zadane pisemnie; 
 
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z późn. zm.); 
 
Kosztorys ofertowy – stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę 
przed wykonaniem robót; 
 
Kosztorys zamienny – stanowi kalkulację dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest 
przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu 
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych; 
 
Normy zharmonizowane – normy krajowe wprowadzające normy europejskie; 
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich realizacji, ze szczegółowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót; 
 
Obmiar robót – opracowanie obejmujące zakres wyżej określony, sporządzone po wykonaniu 
robót na podstawie księgi obmiaru; 
 
Obiór końcowy – przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę ustalonego w umowie 
przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej 
„specyfikacją” – opracowanie zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania 
właściwości wyrobów budowlanych, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny 
być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej; 
 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych.  
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w 
celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
Pion wodociągowy – przewód pionowy, od którego odchodzi poziomy przewód (rozgałęzienie) 
do poszczególnych pomieszczeń. 
 
Podejście dopływowe (gałązka) – przewody, które odchodzą od odgałęzienia do 
poszczególnych punktów poboru wody. 
 
Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna – system przewodów służących do szybkiego usuwania 
ścieków poza budynek, składający się z: podejść, pionów i poziomów kanalizacyjnych. 
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Podejście kanalizacyjne – odcinki rur i kształtki łączące przybory sanitarne z pionem lub 
poziomem kanalizacyjnym. 
 
Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) – pionowe przewody łączące podejścia 
kanalizacyjne na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi. 
 
Poziomy kanalizacyjne – przewody odpływowe odprowadzające ścieki z pionów do sieci; 
wyróżnia się przewód główny oraz przewody drugorzędne. 
 
Przybory sanitarne – umywalki, miski ustępowe, brodziki, itp. urządzenia, z których zbierane 
są ścieki. 
 
Urządzenia pomocnicze – syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory  
napowietrzające, a także wpusty podłogowe, piwniczne, i inne. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowiąca część instalacji ogrzewczej 
wodnej, służąca do rozprowadzenia czynnika grzejnego między grzejnikami zainstalowanymi w 
pomieszczeniach obsługiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczeń. Instalacja 
centralnego ogrzewania zaczyna się od rozdzielaczy zasilanych bezpośrednio z węzła 
cieplnego. 
 

Inne definicje – pozostałe określenia według PN-B-01060. 
Do pojęć i określeń niezdefiniowanych powyżej mają zastosowanie definicje wg WTWiO. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1   Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane 
[1], jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowl. [3]. 
 
2.1.1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT) bądź krajową specyfikacja techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1), 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 2), dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
 
3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent, mający siedzibę na 
terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową 
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 3) (krajową);  
wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i 
wpisanych do „Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych”, 
 
4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
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których producent, zgodnie z ustawą [3], wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami, 
 
5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów 
obowiązujących do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach określonych, w rozumieniu 
ustawy [3]. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia 
określonego w tych dokumentach. 
 
2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do 
wykonania instalacji odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 
[1], dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od 
dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat 
technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji 
obsługi, a także kart gwarancyjnych. 
 
2.1.4 Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niż wskazane (dobrane przez projektanta 
jako przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, które 
jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku 
instalacji sanitarnych albo schematem ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji 
elektrycznych) lub pominięcia niektórych wyrobów. Zastosowane wyroby równoważne powinny: 
 
a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi oraz 
zakresem funkcji nie gorszymi niż wyroby wskazane w projekcie, 
 
b) posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z 
ustawą o wyrobach budowlanych [3]. 
 
Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest równoważny 
są dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, 
deklaracje zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które zobowiązany jest przedstawić 
wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.  
 
2.2   Wymagania zastosowanych materiałów, parametry 
2.2.1 Przewody 
Rury polietylenowe lub polipropylenowe do wody typ 25 o wytrzymałości 6 barów. 
Rury pvc kielichowe grubościenne oraz rury pvc łączone na wcisk uszczelką gumową. 

 
2.2.2 Armatura i biały montaż 
Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych biała ze stelażem podtynkowym i przyciskiem 
spłukującym – wysokość siedziska: 450-500 mm; 
Umywalka dla niepełnosprawnych z otworem z syfonem i zestawem odpływowym o wym. 
650x560 mm, z wyprofilowaniem pod łokcie, koloru białego, bez postumentu; 
Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych, stojąca jednouchwytowa ze stałą wylewką, 
długość wylewki – 12,5 cm chromowana z automatycznym korkiem; 
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2.3 Przechowywanie i składanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane wyroby, do czasu ich wbudowania, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. 
 
 
3.  TRANSPORT MATERIAŁÓW, SKŁADOWANIE 
Transport materiałów i składowanie prowadzić wg asortymentu i wymiarów na równych 
powierzchniach np. na drewnianych paletach, a armaturę i kształtki należy przewozić i 
składować w odpowiednich pojemnikach. Materiał należy transportować i magazynować tak, 
aby nie uległ zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniu. 
Podczas transportu i magazynowania materiał powinien być zabezpieczony tak, aby nie 
nastapiło jego przemieszczenie i uszkodzenie, a także nie powodować zagrożenia dla 
otoczenia tj. aby nie nastąpiło wywrócenie, zsunięcie, rozsunięcie się lub spadnięcie. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku towarów zabronione jest przemieszczanie 
ich nad ludźmi czy też nad kabiną, w której znajduje się kierowca. Urządzenia pomiarowe, 
sterujące i regulacyjne należy transportować i magazynować w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 
Materiały izolacyjne przewozić krytymi środkami transportu i przechowywać w krytych i suchych 
pomieszczeniach. 
 
 
4.  SPRZĘT 
Do wykonania robót montażowych przewiduje się wykorzystanie sprzętu wynikającego z 
technologii robót, m.in.: spawarka 300A, wyciągnik przejezdny linowy, nożyce gilotynowe, 
rusztowanie, szczotki druciane, piła do metalu, giętarka do rur stalowych, wiertarki, poziomica, 
gwintownica, szlifierka itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu do wykonania robót, który 
gwarantuje jakość robót określoną w dokumentacji budowlanej oraz w warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1  Wykonawstwo instalacji wodnej 
 

5.1.1 Przewody 
Przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych 
do ściany, ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 
możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Poziome przewody (rozgałęzienia) na parterze prowadzić po wierzchu, podejścia dopływowe 
należy prowadzić w zakrywanych bruzdach (szerokość bruzdy dla trzech zaizolowanych rur – 
ok. 20 cm, głębokość ok. 10 cm), piony również w bruzdach. 
Przewody poziome należy prowadzić obok siebie, równolegle ułożone, przy czym najniżej 
przewód zimnej wody, w kolejności: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepła. 
Przewody w bruzdach należy izolować cieplnie otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 6 i 13 
mm, po uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności na zimno.  
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd 
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego i badaniu szczelności instalacji. 
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Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Odległość 
między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 10 cm (w 
miejscach krzyżowania się przewodów – 5 cm). 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynków za pomocą uchwytów z podkładkami 
elastycznymi. Minimalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych dla 
rur o średnicy 15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o średnicy 25 mm – 2,20 m. Dla przewodu 
pionowego nie mniej niż jedna podpora na kondygnację. 
Podejścia dopływowe wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody. 
 
5.1.2 Tuleje ochronne 
Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane w tulejach ochronnych.  
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ściana), 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość ściany od grubości ściany o około 2 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i 
około 1 cm poniżej tynku na stropie.. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale 
plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę.  
 
5.1.3 Montaż armatury 
Zawory czerpalne ze złączką do węża należy zlokalizować w miejscach łatwo dostępnych (w 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokości ok. 0,50 m nad podłogą 
W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
– bateria ścienna do umywalek – 1,00 ± 1,15 m nad podłogą, 
– główka natrysku nad posadzką brodzika natrysku licząc od sitka główki – 2,10 ± 2,20 m. 

 

5.2  Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej 
5.2.1 Przewody 
Przewody należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzić pod posadzką z zachowaniem minimalnego spadku 2,0%. 
Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny być układane pionowo, przy ścianie. 
Wszystkie piony prowadzić po wierzchu ścian. 
Wszystkie piony należy wyposażyć w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu powyżej 
wszystkich podejść przyborów sanitarnych do pionu. 
Podejścia odpływowe z przyborów prowadzić należy nad posadzką z minimalnym spadkiem 
2,0% w kierunku pionu. 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm z 
elastycznymi podkładkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów 
poziomych o średnicy do 110 mm wynosi 1,0 m.  
Połączenia rur i kształtek wykonać należy jako kielichowe z uszczelką wargową. Połączenie 
takie kompensuje wydłużenie liniowe do 1mm na 1m. 
 
5.2.2 Tuleje ochronne 
W miejscach przejść przez przegrody budowlane (strop) na przewody należy nałożyć tuleje 
ochronne z tworzywa sztucznego. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej co najmniej o dwie grubości 
ścianki przewodu. 
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Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją ochronną należy zabezpieczyć masa plastyczną 
nie działającą korozyjnie na rurę.  
 
5.2.3 Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych 
Umywalki i miski ustępowe należy montować w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 
właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być dostępne ze wszystkich stron. 
Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80 m nad podłogą i należycie przymocować 
do ściany, żeby była stabilna, dla przedszkola na wysokości 0,60 m. 
Między umywalkami należy zachować co najmniej odległość 30-centymetrową. 
Szczelinę pomiędzy ścianą a umywalką należy wypełnić silikonem (po uprzednim 
zabezpieczeniu ściany i umywalki taśmą malarską). 
Zawór napowietrzający należy montować pionowo, jako zakończenie pionów kanalizacyjnych. 
Montaż wpustów podłogowych wykonać należy szczególnie starannie, zgodnie z instrukcja 
producenta, dla uzyskania pełnej szczelności. 
 
5.3. Izolacja przewodów 
Przewody należy izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 6 i 13 mm, po 
uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na zimno. 
Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. 
Powierzchnie rury i otuliny powinny być czyste i suche. 
Rury należy izolować w stanie zimnym. 
Izolację należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta systemu. 
 
5.4.   Montaż grzejników  
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych wynoszą: 
od ściany za grzejnikiem     5 1) cm 

od podłogi       7 1)  cm 

od spodu parapetu      7     cm 

od sufitu       30   cm 
od strony grzejnika z którego boku nie jest 
zmontowana armatura     15 cm 
od strony grzejnika z którego boku jest 
zamontowana armatura     25 cm 
 
Grzejniki pod oknami należy umieszczać we wnęce okiennej symetrycznie. 
Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez 
uszkodzenia gałązek i ścian. 
 
5.5.  Wytyczne do robót remontowych wykończeniowych 
Roboty remontowe należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w „Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru część B: Roboty wykończeniowe”, wydanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej w Warszawie. 
 
 
6.    BADANIA ODBIORCZE 
6.1  Zakres badań instalacji 
6.1.1 Badanie szczelności wodą zimną 
Badanie należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewodów 
pionowych, po skutecznym wypłukaniu instalacji wodą.  
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Badanie należy przeprowadzić na ciśnienie próbne 9 bar. Jeżeli w czasie 30 minut: 
– ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2% 
– nie stwierdzi się przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach 

należy uznać instalację za szczelną. 
 
6.1.2 Badanie szczelności instalacji ciepłej wody na gorąco 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną, należy 
poddać badaniu szczelności wodą o temperaturze 60st.C, przy ciśnieniu roboczym 2 bary. 
Z w/w badań sporządzić protokoły badań. 
 
6.1.3. Badania armatury odcinającej. 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
1) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

technicznym, 
2) szczelność połączeń armatury, 

3) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1  Przedmiar robót 
Przedmiar robót należy wykonać jako opracowanie zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z 
ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych nakładów 
rzeczowych.  
Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować następujące 
normatywy kosztorysowe, w kolejności: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegółowe.  
Przedmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania 
robót przyjętymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl., 
podej. 
Zakres i formę opracowania określa rozporządzenie [10] paragraf 6 - 10. 
 
7.2  Obmiar robót 
Obmiar robót należy wykonać jako opracowanie obejmujące zakres określony w pkt 
7.1., sporządzone po wykonaniu robót. Obmiar będzie określać faktyczny zakres 
wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i właściwą specyfikacją, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca 
wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru należy wpisać do 
książki obmiarów. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny 
być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Obmiar robót będzie dokonywany w czasie określonym umową z wykonawcą. 
Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny 
jednostkowe występujące w kosztorysie ofertowym, będą stanowiły podstawę do 
sporządzenia przez wykonawcę kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu 
ofertowego. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1  Odbiór końcowy 
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8.1.1 Instalacje powinny być zgłoszone do odbioru końcowego przez kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy, po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji cieplnej, 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia na  
piśmie inwestora (zamawiającego). Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru 
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości, powiadamiając o tym 
wykonawcę na piśmie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiającego, 
w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od daty 
rozpoczęcia czynności odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru 
robót wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających zgłoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja może przerwać czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
 
8.2  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
W tym wypadku wymagane są następujące dokumenty: 
a) umowa o wykonanie robót budowlanych 
b) protokół odbioru końcowego 
c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie trwania odbioru końcowego 
(o ile były zgłoszone wady). 
 
8.3   Dokumenty odbiorowe 
Do odbioru końcowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszącymi, 
wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedstawić zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
• oryginał dziennika budowy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy (budynku), 

• w razie wymagalności, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunków 
wchodzących w skład projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w 
razie potrzeby także uzupełniający opis, w 2 egz., 

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót z ewentualnymi zmianami lub 
uzupełnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

• protokoły badań odbiorczych instalacji ogrzewczej, 
• dokumenty dopuszczające do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację,  
• na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 

sprzedawcy, 
• obmiar robót. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za wykonane roboty będą określone w umowie między zamawiającym a 
wykonawcą. Ceny jednostkowe zostaną określone w kosztorysie ofertowym. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Akty prawne, przepisy i normy 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 
 2016, z późn. zm.) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.  U. 
z 2002r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, 
 poz. 881) 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
 oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
 uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
 oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

 deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem  
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041) 
 

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie 
 ogólnych przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. 
Nr  129, poz. 844) 
[7] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 
 401) 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) 
 
Normy i aprobaty techniczne 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych. Część 1. 

Wymagania ogólne. 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-81/C-1070   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 
PN-EN 1329-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji.  
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SST-IS-02 instalacje elektryczne 
 

Grupa robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria robót:  
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją gminnej biblioteki publicznej w 
Nędzy. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowana jako dokument 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem jak w punkcie 1.1. Niniejszy 
dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, 
a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną. 

• 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Techniczną dla wymienionego 
w punkcie 1.1 zadania, a to:  

- roboty przygotowawcze 

- roboty montażowe 

- roboty instalacyjne 

- pomiary powykonawcze 

• 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
• Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , ST, i poleceniami inspektora. 
 
1.6. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robót i 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do 
posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz ądzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten 
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sposób bezpieczeństwo i pieszych oraz  ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze  względu bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót powodujących 
utrudnienie Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia Terenu 
robót jest włączony w cenę umowy inie podlega odrębnej zapłacie.  
 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. 
 
1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z 
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 
1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Takie jak rurociągi, kable itp. 

 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały 
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji  do daty odbioru końcowego 
robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.13. Stosowanie się prawa 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 przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
 
1.14.   Pozostałe informacje o terenie budowy podano w STO 
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2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można 
zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami DP 
i niniejszych ST. Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

2.2. Stosowanie materiałów 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy  

2.3. Kable zasilające 

Zaleca się aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 
dla danego rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
- materiał żyły przewodzącej – do 10 mm2 - miedź , a powyżej miedź lub aluminium 
- napięcia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1,0 kV i przekrojach od 16 mm2 wzwyż 
- dla przekroju do 10 mm2 można stosować jedynie przewody miedziane , powyżej dopuszcza 
   się stosowanie przewodów aluminiowych. 
 
Należy stosować następujące typy przewodów: 
- Przewody elektryczne kabelkowe YDYżo – 750V lub YDYpżo – 750V. Wszystkie 
  przewody instalacji nN (1 i 3 fazowa) muszą posiadać żyłę ochronną PE o barwie 
  żółto-zielonej. 
- Przewody główne wyrównawcze – YLYżo min. 16 mm2 
 
2.4. Przechowywanie składowania i materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli Inwestora. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Transport należy prowadzić przestrzegając wytycznych normowych dla poszczególnych 
materiałów i wyrobów oraz zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, ST, PZJ, 
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach 
akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych 
w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Instalacja oświetlenia i gniazdek wtyczkowych 
Instalacja obejmuje wypusty oświetleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych. 
Przewody układać pod tynkiem, w rurkach oraz w korytkach. Osprzęt stosować 
podtynkowy, za wyjątkiem sanitariatów itp,  gdzie stosować osprzęt hermetyczny p.t. 
Zasilanie gniazdek komputerowych przewidziano z istniejącej rozdzielni TK. 
Typy i przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń opisano na schematach 
ideowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i przyrządy 
niezbędne do pobierania próbek badań i pomiarów materiałów oraz robót. Inspektor może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami i normami. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy 
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 
 



  

          SST – IS - 02 
- 52 - 

7. ODBIÓR ROBOT 

7.1. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
7.2. Odbiór końcowy 
 
Odbiór ostateczny i końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
końcowego stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem i 
ST. W toku ostatecznego odbioru komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i 
ulegających zakryciu oraz robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonanych robót poszczególnych rodzajach robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.    
7.3.. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego końcowego robót jest 
Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:Dokumentację Powykonawczą. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
badań i oznaczeń laboratoryjnychProtokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, tj.: ochrony 
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów NN i kabli, badania wyłączników różnicowo-
prądowychdeklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów.                 
W przypadku, gdy wg komisji dokumenty odbioru nie będą przygotowane do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać 
przeglądu gwarancyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar dokonywać zgodnie z wytycznymi podanymi w KNR-ach 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności ustala Wykonawca z  Inwestorem po wygranym przetargu. Cenę 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
atestów i oględzin sprawdzających.    
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• 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
• PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia   
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
• PN-87/E-90054   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
• PN-74/E-90066    Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej. 
• PN-EN 12464-1   Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I Miejsca pracy 
we wnętrzu. 
• PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych.  
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie 
odbiorcze 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji: Modernizacja gminnej biblioteki publicznej w Nędzy. 
 
Lokalizacja:  Nędza, ul. Strażacka, dz. nr 109/1, 109/2, 102/3, 102/4. 
 
Rodzaj inwestycji: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACJE 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:           GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY 

                                                    ul. StraŜacka 2 
                                                           47-440 Nędza 
 

1.2.2. Wykonawca:           po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z budową obiektu przedszkola obejmują: 
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
• ścianki działowe 
• tynki i okładziny wewnętrzne 
• podłoża i posadzki 
• roboty malarskie 
• instalacje wod.-kan. i c.w.u. 
• instalacje elektryczne i niskoprądowe 

 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 

a) projekt budowlano-wykonawczy 
 

Zawartość dokumentacji w zakresie branż. 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 
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ST-0, SST-B-01              Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
ST-0, SST-B-02              Roboty murowe 
ST-0, SST-B-03              Tynki 
ST-0, SST-B-04              Roboty wykończeniowe 
ST-0, SST-IS-1               Instalacja wod.-kan. 
ST-0, SST-IS-2               Instalacja klimatyzacji    
ST-0, SST-IS-3               Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
3. Przedmiar robót 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
 
 1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST-0 jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

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

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
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1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany  
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
   
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

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

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego  
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
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zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST - ogólna specyfikacja techniczna ST-0 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy (Inwestor, Inspektor nadzoru inwestorskiego) 
 

2. INFORMACJA O TERENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed dostępem osób trzecich  
( tymczasowe ścianki, balustrady). Zamawiający może zażądać prowadzenia niektórych 
uciążliwych robót (pod względem drgań i hałasu) poza godzinami pracy Urzędu. Wykonawca 
powinien przewidzieć tego rodzaju utrudnienia i uwzględnić je w kosztach ogólnych ceny 
kosztorysowej. 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Organizacja robót budowlanych 

 
-     ustawienie rusztowań i pomostów 
- czas pracy rusztowań 
- rozbiórka rusztowań 
- zabezpieczenie frontu robót w sposób umożliwiający pracę Urzędu. 
-    wywóz i utylizacja gruzu. 
-    próby i pomiary 
 
 
2.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt.  
Prowadzenie robót nie powinno naruszać interesów osób trzecich. 
 
2.2.3. Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
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występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  
 
2.2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy        
Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.2.5. Organizacja ruchu na budowie 
Prowadzone roboty nie wpłyną na istniejącą organizację ruchu na działce. 
 
2.2.6. Ogrodzenie 
Prowadzone roboty nie wymagają ustawienia ogrodzenia terenu budowy. 
 
2.2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Nie wymaga się. 
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2.3. KODY CPV 
 
ST-0, SST-B-01               Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe                                                          
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
ST-0, SST-B-02               Roboty murowe                                                                                                
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót:  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 
ST-0, SST-B-03              Tynki                                                                                                                    
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
 
ST-0, SST-B-04             Roboty wykończeniowe                                                                                    
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
ST-0, SST-IS-1              Instalacja wod.-kan.                                                                                           
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
Klasa robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót:  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 
ST-0, SST-IS-2              Instalacje elektryczne i niskoprądowe                                                           
Grupa robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria robót:  
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

3. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
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3.2.    Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

3.3.     Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

3.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

3.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
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4. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

5. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo.  

6.3. Badania i pomiary 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

7.   OBMIARY ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Uwaga! 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

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

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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8. ODBIORY ROBÓT  
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.   PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót podstawowych. Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie 
przyjętego systemu oraz technicznie poprawne z zapewnieniem min. 10 letniej trwałości i 
najwyższej jakości. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w 
celu zwiększenia kwoty umownej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
 
 

 

UWAGA: 

W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej modernizacji gminnej biblioteki publicznej w Nędzy, w skład 

której wchodzi projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, 

przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i 

urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych 

wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii  

i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych  

w dokumentacji. 
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania  
modernizacji gminnej biblioteki publicznej w Nędzy. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 
• prac rozbiórkowych  
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe  
-     wywóz i utylizacja gruzu 
-     zabezpieczenie obiektu 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.    Informacje o terenie budowy podano w STO 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
 
4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach  
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
• Wykonać zadaszenia nad wejściami  trakcie prowadzenia robót elewacyjnych 
• Wydzielić tymczasowymi ściankami z płyt GK miejsce robót w budynku.  
• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
 5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  

z ZRU 
• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, 
• kompletna rozbiórka podłogi w pom. 03,04 pod wykonanie nowych warstw posadzek 

wraz z oczyszczeniem i zaizolowaniem podłoża.  
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

rodzaju sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w 
obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 
celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania  
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• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno  -
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie placu budowy, 
• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 
Uwagi! 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną w 

rejonie prowadzenia robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
6.3. Kontrola  jakości  prac  pomiarowych   
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  

 
6.4. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
 
 
10.   PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami 
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• 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) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 

r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa
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SST-B-02 Roboty murowe 
 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót:  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru murów z bloczków z betonu komórkowego przewidzianych do wykonania  
w ramach modernizacji gminnej biblioteki publicznej w Nędzy. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tj.: 
a) zamurowanie otworów 
b) wykonanie nadproży z prefabrykowanych elementów typu L 
c) rusztowania do w/w robót 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  
- ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
- czas pracy rusztowań 
- pielęgnacja i zabezpieczenie wykonanych elementów 
- badania i pomiary 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.   Informacje o terenie robót podano w STO. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
2.2. Specyfikacja cegły do zamurowań 
 
Zamurowanie ścian przewiduje ścian przewiduje się wykonać z cegły pełnej 25x12x6,5 na 
zaprawie cementowo-wapiennej. 
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3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich ścian  
wewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz 
rusztowań. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
 
5.2. Wykonywanie robót 
 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
 
5.2.1. Ogólne zasady wykonania zamurowań z cegły 
 
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów 
itp. Stosować przewiązanie na min. 1/3 szerokości pustaka. 

• Cegły powinny być czyste i wolne od kurzu.  
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 
5.2.2. Spoiny w murach  
 
• Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość  
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 

• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 
• jakość bloczków 
• jakość stosowanych zapraw 
• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 
• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
• wykończenie na styku z posadzką i stropem 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm 
• dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnicy nie powinno być większe 

niż +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni ścian 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
 
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

10.1. Normy  
 
PN-B-03002:1999   Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 
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• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 

•  Dokumentacja projektowa.
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SST-B-03 Tynki 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 

 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach 
modernizacji gminnej biblioteki publicznej w Nędzy. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne i zewnętrzne na ościeżach 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  
- ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
- czas pracy rusztowań 
- montaż listew tynkarskich 
- badania i pomiary 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.  Informacje o terenie robót umieszczono w STO 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
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• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 
• Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
2.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
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• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że  
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 

• Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

• Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-
10100p.3.3.2. 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 

narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
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Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży,                                       
- przyczepności tynków do podłoża, -  grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  

w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu.  

• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
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10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
10.1. Normy  
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń-

czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-04 Roboty wykończeniowe 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji gminnej 
biblioteki publicznej w Nędzy. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

• robót malarskich 
• licowania ścian płytkami  
• wylewki z zaprawy cementowej 
• podkładów posadzek 
• posadzek z płytek (sanitariaty) 
• szlifowanie posadzek z płyt lastrykowych i z marmuru 
• sufitów z płyt GK  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0.  
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
1.6.   Roboty towarzyszące i tymczasowe  
- ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań 
- czas pracy rusztowań 
- montaż elementów uzupełniających kompletnego systemu (rusztu, kotwień). 
- badania i pomiary 
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót 
podstawowych. 
 
1.7.   Informacje o terenie robót ujęto w STO  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
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2.2.1 Roboty malarskie  
 
• Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną w kolorach pastelowych 
• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
 

 
2.2.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• zaprawy wyrównujące 
• emulsje gruntujące 
• powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca  
• płyty ścienne ceramiczne w kolorach intensywnych pastelowych  
     (wsp. odbicia światła max. 25%). 
• gotowe zaprawy klejowe elastyczne  
• zaprawy do fugowania  
 
2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego  

z cementem portlandzkim klasy 32,5 
• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 

uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711.  
• Zaleca się stosować plastyfikatory.  
• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe dn4,5 oczko 20x20. 
 
2.2.4. Posadzki z płytek ceramicznych 
 
W sanitariatach gdzie w opisie pomieszczeń przewidziano posadzkę z płytek ceramicznych 
stosować: 
• płytki gresowe kolorach intensywnych pastelowych (wsp. odbicia światła max. 25%). 
      o parametrach: 
- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność V klasa ścieralności 
- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnątrz 

antypoślizgowe klasy 9 - 11. 
 

 Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
- W pomieszczeniach kuchni, zmywalni i boksów zastosować cokoliki obłe (promień min. 

3cm.) z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 
 

   Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
 
 
 

2.2.5. Posadzka z płyt z piaskowca i lastryka: 
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2.2.6. Sufit i ścianki z płyt GK  
Wymaga się zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spełnieniu parametrów: 
- System ma gwarantować klasę EI15 odporności pożarowej.  
- Płyty montować na kompletnym ruszcie, który Wykonawca wyceni w cenie jednostkowej płyt. 
 
 

Lp. 
 

Wymagania 
 

GKB 
zwykła 

 

GKF 
ognioodporna 

 

GKBI 
wodoodpor

na 
 

GKFI 
wodo- 

i ogniood-
porna 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

1. 
 

Powierzchnia 
 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
 

2. 
 

Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 

 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie 

powodując odklejania się od rdzenia 
 

grubość 
 

12,5±0,5;  
 

szerokość 
 

1200 (+0;-5,0) 
 

długość 
 

[2000-3000](+0; -6) 
 

3. 
 

Wymiary i tolerancje [mm] 
 

prostopadłość 
 

różnica w długości przekątnych ≤5 
 

4. 
 

Masa 1 m2 

płyty 
o grubości 

[kg] 
 

12,5 
 

≤12,5 
 

11,0-
13,0 

 

≤12,5 
 

11-13,0 
 

5. 
 

Wilgotność [%] 
 

≤10,0 
 

6. 
 

Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 

 

- 
 

≥20 
 

- 
 

≥20 
 

7. 
 

Nasiąkliwość [%] 
 

- 
 

- 
 

≤10 
 

≤10 
 

Napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

Nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; data produkcji 
 
 

kolor 
kartonu 

 

szary jasny 
 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

 
 
 

8. 

 
 
 

Oznakowanie 

barwa 
napisu 

 

niebieska 
 

czerwona 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

 
W skład systemu wchodzą: 
• Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
• Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji ścian działowych, rusztów sufitów 

podwieszanych, okładzin ściennych 
• Pręty mocujące, wieszaki, kołki rozporowe, blachowkręty itp. 
• Wełna mineralna 
• Taśma akustyczna 
• Gips szpachlowy 
• Taśma zbrojąca 
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3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
2.3. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
3. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
5.3.1. Roboty malarskie 
 
• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

• zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
• wykonanie niezbędnych rusztowań  
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie gładzi gipsowej 
• przygotowanie farb 
• dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
• przestawienie i usunięcie rusztowań  

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   
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5.3.2. Licowanie ścian płytkami 
 
• Wykonanie w/w robót obejmuje  : 

• przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża 
• zaizolowanie podłoża 
• sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek 
• obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód 
• spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian 
• założenie listew 

 
 
 
5.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niż 5 cm. Wytrzymałość na 

ściskanie wylewek z zaprawy cementowej nie może być mniejsza niż 12 MPa.  
• Wylewki zbroić siatkami stalowymi.  
• W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) należy odpowiednio 

pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni). 
• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie podłoża  
- przygotowanie zaprawy 
- układanie zaprawy  
- wyrównanie i zatarcie powierzchni 
- montaż siatek zbrojeniowych 
- pielęgnację podkładów 
- nacięcie szczelin dylatacyjnych 

 
 
5.3.4. Posadzki 
 
Posadzki z płytek ceramicznych, kamieni naturalnych Wykonanie obejmuje: 

- wyrównanie i przygotowanie podłoża 
- gruntowanie podłoża 
- sortowanie płytek 
- przygotowanie masy klejącej 
- ułożenie płytek 
- ułożenie cokolików 
- montaż listew 
- spoinowanie 
• w pomieszczeniach mokrych płytki układać na warstwie uprzednio wykonanej izolacji  

z zaprawy wodoszczelnej 
• na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 
• płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 
 

5.3.5. Sufity i ścianki z płyt GK  
 
• Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej — dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany 
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

• Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe      
• Sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 

do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych. 
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• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  
z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki  
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• Z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być co najmniej dwuwarstwo-
wa, drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

• Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

• Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 

[mm] 
 poprzeczny 

 
500 

 
 

12,5 
 podłużny 

 
420 

 
 
• Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 

firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania robót wykończeniowych 
 
 
6.2.1. Licowanie ścian płytkami 
 
• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 

przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
• Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych 



  

          SST – B - 04 
- 33 - 

• Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać 
dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 
do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
 
 
6.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• W czasie wykonywania wylewek cementowych należy na bieżąco kontrolować skład i 

konsystencję zaprawy cementowej, 
• Grubość wykonywanych wylewek, 
• Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych.  
• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy 

itp.).  
• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe niż 

36 m2 przy długości boku nieprzekraczającej 6 m.  
• Szczeliny dylatacyjne należy również wykonać w miejscu oddzielających fragmenty 

powierzchni o różniących się wymiarach.  
• Sprawdzeniu podlega równość wylewek.  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
6.2.4. Posadzki  
 
Odbiór robót podłogowych obejmuje : 
• odbiór materiałów  
• odbiór warstw izolacyjnych 
• odbiór podkładu 
• odbiór końcowy robót podłogowych 
 
Posadzki z wykładzin sztucznych 
 

• Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma.  
• Dopuszczalna nierówność badana przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej  

w dowolnym kierunku ≤ 5 mm. 
• Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%, zaś z płyt OSB - 9%. 
• Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu na całej powierzchni 
• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów wykładziny.  
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Posadzki z płytek ceramicznych, piaskowca i lastryko 
 

• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

• Badanie płytek przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w 
dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystycznych płytek, brak rys 
lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej posadzki z płytek powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych 
do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
6.3.1. Roboty malarskie  
 
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
 
Licowanie ścian płytkami 
 
• odchylenie powierzchni płytek od kierunku pionowego nie może przekraczać 1 mm na  

1 metr i nie więcej jak 4mm na wysokości pomieszczenia 
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może przekraczać 1 mm na 1 metr  

i nie więcej jak 4mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami 
 
6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
 
 
6.3.3. Posadzki 

 
Posadzki z wykładzin sztucznych 
 

• Dopuszczalna nierówność badana przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej  
w dowolnym kierunku ≤ 5 mm. 

• Wilgotność podkładu cementowego nie może być większa niż 3%, zaś z płyt OSB - 9%. 
• Wykładzina powinna być przyklejona do podkładu na całej powierzchni 
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• Nie dopuszcza się występowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów wykładziny.  

 
Posadzki z płytek ceramicznych, piaskowca i lastrykow 
 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm na 
całej długości posadzki 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych 
kierunkach nie może przekraczać 2mm 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m 
w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5mm 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1mb oraz szt. elementu 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST i dokumentacją projektową 
 
 
10.  PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

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

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 

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

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-ENI 2004:2002  Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 
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SST-IS-01 instalacje sanitarne 
 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
Klasa robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót:  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy 
instalacji sanitarnych modernizacji gminnej biblioteki publicznej w Nędzy. 
 
1.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych 
1.2.1 Przedmiotem robót jest budowa instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji 
sanitarnej i instalacji c.o. 
 
1.2.2 Zakres rzeczowy robót instalacji wod. – kan.: 
1) Montaż przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PP, 
2) Montaż armatury:  

odcinającej – zawory kulowe, 
czerpalnej  – baterie umywalkowe, 

3) Montaż przewodów kanalizacyjnych - podejść odpływowych, kanalizacyjnych, 
4) Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych: umywalek, umywalki dla osoboy 

niepełnosprawnej  i miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych, 
5) Próba szczelności i płukanie instalacji. 
 
1.2.3 Roboty towarzyszące - roboty remontowe wykończeniowe:  
- demontaż instalacji wodnej w pomieszczeniu wc, 
- demontaż grzejnika, 
- demontaż klimatyzatora i przewodów odprowadzenia skroplin, 
- wykucie bruzd w ścianach, 
- przebicie i zabetonowanie otworów w ścianach, 
- wywóz i utylizacja gruzu. 
 
1.2.4    Czynności dodatkowe  

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracowników w zakresie obsługi i 
eksploatacji     wykonanych instalacji. 

Koszty związane z wykonaniem ww. czynności należy ująć w kosztach ogólnych budowy. 
 
 
1.3  Informacja o terenie budowy 
1.3.1 Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. Przed 
przystąpieniem do robot Wykonawca, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni powiadomi dyrekcję o 
rozpoczęciu robot. 
 
 
1.3.2 Ochrona środowiska 
W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w 
zakresie ochrony środowiska. 
 
1.3.3 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom 
odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież 
ochronna, maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikacją prowadzonych robot. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających 
zagrożenie dla zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich 
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
utrzymywał środki ochrony przeciwpożarowej w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu 
budowy.  
 
1.3.4 Warunki dotyczące organizacji ruchu – w trakcie dostawy kotłów należy wygrodzić 
miejsca parkingowe na parkingu przyszkolnym. 
 
1.3.5 Ogrodzenie placu budowy – nie jest wymagane. 
 
1.3.6 Zabezpieczenie chodników i jezdni – nie jest wymagane. 
 
1.4 Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 
 
1.4.1 Grupy robót 

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.4.2 Klasy robót 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.4.3 Kategorie robót 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
1.5  Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela się dla 
wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu 
budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 
różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu; 
Europejska aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydaną zgodnie z 
wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna  stanowi – podobnie jak normy 
zharmonizowane – dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na 
oznakowanie CE wyrobu budowlanego 
 
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego  
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 

z  
Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; 

Dokumentacja projektowa – wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlano-
wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót oraz przedmiarem 
robót; 
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Dokumenty przetargowe – pod pojęciem „dokumenty przetargowe” należy rozumieć: 
a) specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami, 
b) wszelkie uzupełnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiającego na piśmie w 
toku postępowania przetargowego, 
c) wszelkie uzupełnienia dotyczące tematu i procedury przetargu, będące odpowiedzią 
zamawiającego na zapytania wykonawców zadane pisemnie; 
 
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z późn. zm.); 
 
Kosztorys ofertowy – stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę 
przed wykonaniem robót; 
 
Kosztorys zamienny – stanowi kalkulację dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest 
przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmian kosztorysu 
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych; 
 
Normy zharmonizowane – normy krajowe wprowadzające normy europejskie; 
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich realizacji, ze szczegółowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót; 
 
Obmiar robót – opracowanie obejmujące zakres wyżej określony, sporządzone po wykonaniu 
robót na podstawie księgi obmiaru; 
 
Obiór końcowy – przekazanie zamawiającemu przez wykonawcę ustalonego w umowie 
przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej 
„specyfikacją” – opracowanie zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania 
właściwości wyrobów budowlanych, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny 
być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej; 
 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych.  
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w 
celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
Pion wodociągowy – przewód pionowy, od którego odchodzi poziomy przewód (rozgałęzienie) 
do poszczególnych pomieszczeń. 
 
Podejście dopływowe (gałązka) – przewody, które odchodzą od odgałęzienia do 
poszczególnych punktów poboru wody. 
 
Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna – system przewodów służących do szybkiego usuwania 
ścieków poza budynek, składający się z: podejść, pionów i poziomów kanalizacyjnych. 
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Podejście kanalizacyjne – odcinki rur i kształtki łączące przybory sanitarne z pionem lub 
poziomem kanalizacyjnym. 
 
Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) – pionowe przewody łączące podejścia 
kanalizacyjne na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi. 
 
Poziomy kanalizacyjne – przewody odpływowe odprowadzające ścieki z pionów do sieci; 
wyróżnia się przewód główny oraz przewody drugorzędne. 
 
Przybory sanitarne – umywalki, miski ustępowe, brodziki, itp. urządzenia, z których zbierane 
są ścieki. 
 
Urządzenia pomocnicze – syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory  
napowietrzające, a także wpusty podłogowe, piwniczne, i inne. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowiąca część instalacji ogrzewczej 
wodnej, służąca do rozprowadzenia czynnika grzejnego między grzejnikami zainstalowanymi w 
pomieszczeniach obsługiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczeń. Instalacja 
centralnego ogrzewania zaczyna się od rozdzielaczy zasilanych bezpośrednio z węzła 
cieplnego. 
 

Inne definicje – pozostałe określenia według PN-B-01060. 
Do pojęć i określeń niezdefiniowanych powyżej mają zastosowanie definicje wg WTWiO. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1   Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane 
[1], jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowl. [3]. 
 
2.1.1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT) bądź krajową specyfikacja techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1), 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 2), dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
 
3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent, mający siedzibę na 
terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową 
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 3) (krajową);  
wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i 
wpisanych do „Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych”, 
 
4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
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których producent, zgodnie z ustawą [3], wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami, 
 
5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów 
obowiązujących do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach określonych, w rozumieniu 
ustawy [3]. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia 
określonego w tych dokumentach. 
 
2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do 
wykonania instalacji odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 
[1], dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od 
dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat 
technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji 
obsługi, a także kart gwarancyjnych. 
 
2.1.4 Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niż wskazane (dobrane przez projektanta 
jako przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej, które 
jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku 
instalacji sanitarnych albo schematem ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji 
elektrycznych) lub pominięcia niektórych wyrobów. Zastosowane wyroby równoważne powinny: 
 
a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi oraz 
zakresem funkcji nie gorszymi niż wyroby wskazane w projekcie, 
 
b) posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z 
ustawą o wyrobach budowlanych [3]. 
 
Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest równoważny 
są dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, 
deklaracje zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które zobowiązany jest przedstawić 
wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.  
 
2.2   Wymagania zastosowanych materiałów, parametry 
2.2.1 Przewody 
Rury polietylenowe lub polipropylenowe do wody typ 25 o wytrzymałości 6 barów. 
Rury pvc kielichowe grubościenne oraz rury pvc łączone na wcisk uszczelką gumową. 

 
2.2.2 Armatura i biały montaż 
Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych biała ze stelażem podtynkowym i przyciskiem 
spłukującym – wysokość siedziska: 450-500 mm; 
Umywalka dla niepełnosprawnych z otworem z syfonem i zestawem odpływowym o wym. 
650x560 mm, z wyprofilowaniem pod łokcie, koloru białego, bez postumentu; 
Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych, stojąca jednouchwytowa ze stałą wylewką, 
długość wylewki – 12,5 cm chromowana z automatycznym korkiem; 
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2.3 Przechowywanie i składanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane wyroby, do czasu ich wbudowania, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez inspektora nadzoru. 
 
 
3.  TRANSPORT MATERIAŁÓW, SKŁADOWANIE 
Transport materiałów i składowanie prowadzić wg asortymentu i wymiarów na równych 
powierzchniach np. na drewnianych paletach, a armaturę i kształtki należy przewozić i 
składować w odpowiednich pojemnikach. Materiał należy transportować i magazynować tak, 
aby nie uległ zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniu. 
Podczas transportu i magazynowania materiał powinien być zabezpieczony tak, aby nie 
nastapiło jego przemieszczenie i uszkodzenie, a także nie powodować zagrożenia dla 
otoczenia tj. aby nie nastąpiło wywrócenie, zsunięcie, rozsunięcie się lub spadnięcie. 
Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku towarów zabronione jest przemieszczanie 
ich nad ludźmi czy też nad kabiną, w której znajduje się kierowca. Urządzenia pomiarowe, 
sterujące i regulacyjne należy transportować i magazynować w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 
Materiały izolacyjne przewozić krytymi środkami transportu i przechowywać w krytych i suchych 
pomieszczeniach. 
 
 
4.  SPRZĘT 
Do wykonania robót montażowych przewiduje się wykorzystanie sprzętu wynikającego z 
technologii robót, m.in.: spawarka 300A, wyciągnik przejezdny linowy, nożyce gilotynowe, 
rusztowanie, szczotki druciane, piła do metalu, giętarka do rur stalowych, wiertarki, poziomica, 
gwintownica, szlifierka itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu do wykonania robót, który 
gwarantuje jakość robót określoną w dokumentacji budowlanej oraz w warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1  Wykonawstwo instalacji wodnej 
 

5.1.1 Przewody 
Przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych 
do ściany, ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić 
możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Poziome przewody (rozgałęzienia) na parterze prowadzić po wierzchu, podejścia dopływowe 
należy prowadzić w zakrywanych bruzdach (szerokość bruzdy dla trzech zaizolowanych rur – 
ok. 20 cm, głębokość ok. 10 cm), piony również w bruzdach. 
Przewody poziome należy prowadzić obok siebie, równolegle ułożone, przy czym najniżej 
przewód zimnej wody, w kolejności: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepła. 
Przewody w bruzdach należy izolować cieplnie otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 6 i 13 
mm, po uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności na zimno.  
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd 
powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego i badaniu szczelności instalacji. 
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Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Odległość 
między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 10 cm (w 
miejscach krzyżowania się przewodów – 5 cm). 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynków za pomocą uchwytów z podkładkami 
elastycznymi. Minimalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych dla 
rur o średnicy 15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o średnicy 25 mm – 2,20 m. Dla przewodu 
pionowego nie mniej niż jedna podpora na kondygnację. 
Podejścia dopływowe wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody. 
 
5.1.2 Tuleje ochronne 
Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane w tulejach ochronnych.  
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ściana), 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość ściany od grubości ściany o około 2 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i 
około 1 cm poniżej tynku na stropie.. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale 
plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę.  
 
5.1.3 Montaż armatury 
Zawory czerpalne ze złączką do węża należy zlokalizować w miejscach łatwo dostępnych (w 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokości ok. 0,50 m nad podłogą 
W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
– bateria ścienna do umywalek – 1,00 ± 1,15 m nad podłogą, 
– główka natrysku nad posadzką brodzika natrysku licząc od sitka główki – 2,10 ± 2,20 m. 

 

5.2  Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej 
5.2.1 Przewody 
Przewody należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzić pod posadzką z zachowaniem minimalnego spadku 2,0%. 
Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny być układane pionowo, przy ścianie. 
Wszystkie piony prowadzić po wierzchu ścian. 
Wszystkie piony należy wyposażyć w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu powyżej 
wszystkich podejść przyborów sanitarnych do pionu. 
Podejścia odpływowe z przyborów prowadzić należy nad posadzką z minimalnym spadkiem 
2,0% w kierunku pionu. 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm z 
elastycznymi podkładkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów 
poziomych o średnicy do 110 mm wynosi 1,0 m.  
Połączenia rur i kształtek wykonać należy jako kielichowe z uszczelką wargową. Połączenie 
takie kompensuje wydłużenie liniowe do 1mm na 1m. 
 
5.2.2 Tuleje ochronne 
W miejscach przejść przez przegrody budowlane (strop) na przewody należy nałożyć tuleje 
ochronne z tworzywa sztucznego. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej co najmniej o dwie grubości 
ścianki przewodu. 
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Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją ochronną należy zabezpieczyć masa plastyczną 
nie działającą korozyjnie na rurę.  
 
5.2.3 Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych 
Umywalki i miski ustępowe należy montować w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 
właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być dostępne ze wszystkich stron. 
Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80 m nad podłogą i należycie przymocować 
do ściany, żeby była stabilna, dla przedszkola na wysokości 0,60 m. 
Między umywalkami należy zachować co najmniej odległość 30-centymetrową. 
Szczelinę pomiędzy ścianą a umywalką należy wypełnić silikonem (po uprzednim 
zabezpieczeniu ściany i umywalki taśmą malarską). 
Zawór napowietrzający należy montować pionowo, jako zakończenie pionów kanalizacyjnych. 
Montaż wpustów podłogowych wykonać należy szczególnie starannie, zgodnie z instrukcja 
producenta, dla uzyskania pełnej szczelności. 
 
5.3. Izolacja przewodów 
Przewody należy izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 6 i 13 mm, po 
uprzednim przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na zimno. 
Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej. 
Powierzchnie rury i otuliny powinny być czyste i suche. 
Rury należy izolować w stanie zimnym. 
Izolację należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta systemu. 
 
5.4.   Montaż grzejników  
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych wynoszą: 
od ściany za grzejnikiem     5 1) cm 

od podłogi       7 1)  cm 

od spodu parapetu      7     cm 

od sufitu       30   cm 
od strony grzejnika z którego boku nie jest 
zmontowana armatura     15 cm 
od strony grzejnika z którego boku jest 
zamontowana armatura     25 cm 
 
Grzejniki pod oknami należy umieszczać we wnęce okiennej symetrycznie. 
Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez 
uszkodzenia gałązek i ścian. 
 
5.5.  Wytyczne do robót remontowych wykończeniowych 
Roboty remontowe należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w „Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru część B: Roboty wykończeniowe”, wydanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej w Warszawie. 
 
 
6.    BADANIA ODBIORCZE 
6.1  Zakres badań instalacji 
6.1.1 Badanie szczelności wodą zimną 
Badanie należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewodów 
pionowych, po skutecznym wypłukaniu instalacji wodą.  
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Badanie należy przeprowadzić na ciśnienie próbne 9 bar. Jeżeli w czasie 30 minut: 
– ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż 2% 
– nie stwierdzi się przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach 

należy uznać instalację za szczelną. 
 
6.1.2 Badanie szczelności instalacji ciepłej wody na gorąco 
Instalację wody ciepłej, po zakończonym pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną, należy 
poddać badaniu szczelności wodą o temperaturze 60st.C, przy ciśnieniu roboczym 2 bary. 
Z w/w badań sporządzić protokoły badań. 
 
6.1.3. Badania armatury odcinającej. 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
1) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

technicznym, 
2) szczelność połączeń armatury, 

3) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 
 
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1  Przedmiar robót 
Przedmiar robót należy wykonać jako opracowanie zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z 
ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych nakładów 
rzeczowych.  
Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować następujące 
normatywy kosztorysowe, w kolejności: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczegółowe.  
Przedmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania 
robót przyjętymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl., 
podej. 
Zakres i formę opracowania określa rozporządzenie [10] paragraf 6 - 10. 
 
7.2  Obmiar robót 
Obmiar robót należy wykonać jako opracowanie obejmujące zakres określony w pkt 
7.1., sporządzone po wykonaniu robót. Obmiar będzie określać faktyczny zakres 
wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i właściwą specyfikacją, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca 
wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru należy wpisać do 
książki obmiarów. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny 
być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Obmiar robót będzie dokonywany w czasie określonym umową z wykonawcą. 
Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny 
jednostkowe występujące w kosztorysie ofertowym, będą stanowiły podstawę do 
sporządzenia przez wykonawcę kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu 
ofertowego. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1  Odbiór końcowy 
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8.1.1 Instalacje powinny być zgłoszone do odbioru końcowego przez kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy, po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji cieplnej, 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia na  
piśmie inwestora (zamawiającego). Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru 
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości, powiadamiając o tym 
wykonawcę na piśmie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiającego, 
w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy. 
Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od daty 
rozpoczęcia czynności odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru 
robót wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających zgłoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja może przerwać czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
 
8.2  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
W tym wypadku wymagane są następujące dokumenty: 
a) umowa o wykonanie robót budowlanych 
b) protokół odbioru końcowego 
c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie trwania odbioru końcowego 
(o ile były zgłoszone wady). 
 
8.3   Dokumenty odbiorowe 
Do odbioru końcowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszącymi, 
wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedstawić zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
• oryginał dziennika budowy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy (budynku), 

• w razie wymagalności, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunków 
wchodzących w skład projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w 
razie potrzeby także uzupełniający opis, w 2 egz., 

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót z ewentualnymi zmianami lub 
uzupełnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

• protokoły badań odbiorczych instalacji ogrzewczej, 
• dokumenty dopuszczające do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację,  
• na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 

sprzedawcy, 
• obmiar robót. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady płatności za wykonane roboty będą określone w umowie między zamawiającym a 
wykonawcą. Ceny jednostkowe zostaną określone w kosztorysie ofertowym. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Akty prawne, przepisy i normy 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 
 2016, z późn. zm.) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.  U. 
z 2002r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, 
 poz. 881) 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
 oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
 uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
 oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

 deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem  
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041) 
 

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie 
 ogólnych przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. 
Nr  129, poz. 844) 
[7] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 
 401) 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
 (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) 
 
Normy i aprobaty techniczne 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych. Część 1. 

Wymagania ogólne. 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
PN-81/C-1070   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. 
PN-EN 1329-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji.  
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SST-IS-02 instalacje elektryczne 
 

Grupa robót:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria robót:  
45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją gminnej biblioteki publicznej w 
Nędzy. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest do stosowana jako dokument 
umowny przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem jak w punkcie 1.1. Niniejszy 
dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, 
a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną. 

• 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Techniczną dla wymienionego 
w punkcie 1.1 zadania, a to:  

- roboty przygotowawcze 

- roboty montażowe 

- roboty instalacyjne 

- pomiary powykonawcze 

• 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
• Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową , ST, i poleceniami inspektora. 
 
1.6. Przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robót i 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do 
posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz ądzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten 
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sposób bezpieczeństwo i pieszych oraz  ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze  względu bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót powodujących 
utrudnienie Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia Terenu 
robót jest włączony w cenę umowy inie podlega odrębnej zapłacie.  
 
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. 
 
1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z 
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 
1.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Takie jak rurociągi, kable itp. 

 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie materiały 
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji  do daty odbioru końcowego 
robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.13. Stosowanie się prawa 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 przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
 
1.14.   Pozostałe informacje o terenie budowy podano w STO 
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2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można 
zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami DP 
i niniejszych ST. Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

2.2. Stosowanie materiałów 

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy  

2.3. Kable zasilające 

Zaleca się aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 
dla danego rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
- materiał żyły przewodzącej – do 10 mm2 - miedź , a powyżej miedź lub aluminium 
- napięcia znamionowe dla linii kablowych 0,6/1,0 kV i przekrojach od 16 mm2 wzwyż 
- dla przekroju do 10 mm2 można stosować jedynie przewody miedziane , powyżej dopuszcza 
   się stosowanie przewodów aluminiowych. 
 
Należy stosować następujące typy przewodów: 
- Przewody elektryczne kabelkowe YDYżo – 750V lub YDYpżo – 750V. Wszystkie 
  przewody instalacji nN (1 i 3 fazowa) muszą posiadać żyłę ochronną PE o barwie 
  żółto-zielonej. 
- Przewody główne wyrównawcze – YLYżo min. 16 mm2 
 
2.4. Przechowywanie składowania i materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli Inwestora. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Transport należy prowadzić przestrzegając wytycznych normowych dla poszczególnych 
materiałów i wyrobów oraz zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, ST, PZJ, 
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach 
akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych 
w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Instalacja oświetlenia i gniazdek wtyczkowych 
Instalacja obejmuje wypusty oświetleniowe oraz obwody gniazdek wtyczkowych. 
Przewody układać pod tynkiem, w rurkach oraz w korytkach. Osprzęt stosować 
podtynkowy, za wyjątkiem sanitariatów itp,  gdzie stosować osprzęt hermetyczny p.t. 
Zasilanie gniazdek komputerowych przewidziano z istniejącej rozdzielni TK. 
Typy i przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń opisano na schematach 
ideowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i przyrządy 
niezbędne do pobierania próbek badań i pomiarów materiałów oraz robót. Inspektor może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami i normami. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy 
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 
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7. ODBIÓR ROBOT 

7.1. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
7.2. Odbiór końcowy 
 
Odbiór ostateczny i końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
końcowego stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem i 
ST. W toku ostatecznego odbioru komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i 
ulegających zakryciu oraz robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonanych robót poszczególnych rodzajach robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.    
7.3.. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego końcowego robót jest 
Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:Dokumentację Powykonawczą. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
badań i oznaczeń laboratoryjnychProtokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, tj.: ochrony 
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów NN i kabli, badania wyłączników różnicowo-
prądowychdeklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów.                 
W przypadku, gdy wg komisji dokumenty odbioru nie będą przygotowane do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać 
przeglądu gwarancyjnego, o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar dokonywać zgodnie z wytycznymi podanymi w KNR-ach 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności ustala Wykonawca z  Inwestorem po wygranym przetargu. Cenę 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
atestów i oględzin sprawdzających.    
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• 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
• PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia   
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
• PN-87/E-90054   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
• PN-74/E-90066    Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej. 
• PN-EN 12464-1   Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I Miejsca pracy 
we wnętrzu. 
• PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych.  
• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie 
odbiorcze 


