
1 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO   PROJEKTOWO PRZEDSIĘBIORSTWO   PROJEKTOWO PRZEDSIĘBIORSTWO   PROJEKTOWO PRZEDSIĘBIORSTWO   PROJEKTOWO ––––    BUDOWLANE  STRUKTON  ARCH. JAKUB DĄBROWSKIBUDOWLANE  STRUKTON  ARCH. JAKUB DĄBROWSKIBUDOWLANE  STRUKTON  ARCH. JAKUB DĄBROWSKIBUDOWLANE  STRUKTON  ARCH. JAKUB DĄBROWSKI    
40-759 KATOWICE,  UL.OGRODOWA 24 
tel./fax.: (0-32) 202-20-80, kom.: 0-601-470-380 
e-mail:  strukton@strukton.pl 
www:    strukton.pl 

 
 

    
SPSPSPSPECYFIKACJA TECHNICZNA ECYFIKACJA TECHNICZNA ECYFIKACJA TECHNICZNA ECYFIKACJA TECHNICZNA     

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    
    

 
 
Obiekt Budynek „G” i „F” ( akademiki nr 3 i 4 ) Szkoły Policji w 

Katowicach 
Adres Katowice,  ul. Gen. Jankego 276  

 
Użytkownik Szkoła Policji w Katowicach 
Inwestor Szkoła Policji w Katowicach 

40-684 Katowice, ul. Gen. Jankego 276 
Branża  budowlana,  instalacje sanitarne, instalacje elektryczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował:   mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski 
                      upr. bud. Nr  382/90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katowice, październik 2015 r. 

Prawa autorskie należą do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody. 



2 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
    
ST I.   WYMAGANIA OGÓLNEST I.   WYMAGANIA OGÓLNEST I.   WYMAGANIA OGÓLNEST I.   WYMAGANIA OGÓLNE                                                                                                                                                                    
ST I. ST I. ST I. ST I. 01010101                    Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45000000450000004500000045000000----7777            Roboty budowlane  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Roboty budowlane  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Roboty budowlane  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Roboty budowlane  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       3333    
    
ST II. ST II. ST II. ST II. BRANŻA  BUDOWLANABRANŻA  BUDOWLANABRANŻA  BUDOWLANABRANŻA  BUDOWLANA    
ST II. ST II. ST II. ST II. 01010101                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45100000451000004510000045100000----8888            Roboty przygotowawcze  _ _ _ _ _ _ _ _     Roboty przygotowawcze  _ _ _ _ _ _ _ _     Roboty przygotowawcze  _ _ _ _ _ _ _ _     Roboty przygotowawcze  _ _ _ _ _ _ _ _     20202020    
    
ST II. ST II. ST II. ST II. 02020202                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45110000451100004511000045110000----1111            Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie burzenia     
                                                                                                                                                                                    i rozbiórki obiektów budowlanych  _ _ _ _ _ _ _ i rozbiórki obiektów budowlanych  _ _ _ _ _ _ _ i rozbiórki obiektów budowlanych  _ _ _ _ _ _ _ i rozbiórki obiektów budowlanych  _ _ _ _ _ _ _ _     2_     2_     2_     20000    
    
ST II. 03    Kod CPV  45262520ST II. 03    Kod CPV  45262520ST II. 03    Kod CPV  45262520ST II. 03    Kod CPV  45262520----2   Roboty murowe _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _     2   Roboty murowe _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _     2   Roboty murowe _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _     2   Roboty murowe _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _     22223333    
                                                                                                                                                                                
ST II. ST II. ST II. ST II. 04040404                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45421160454211604542116045421160----3333            InstalowanieInstalowanieInstalowanieInstalowanie    
                                                                                                                                                                                    wyrobów metalowych  _ _ _ wyrobów metalowych  _ _ _ wyrobów metalowych  _ _ _ wyrobów metalowych  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _     22226666    
    
ST II. 05    ST II. 05    ST II. 05    ST II. 05    Kod Kod Kod Kod CPV  CPV  CPV  CPV  45421000454210004542100045421000----4444        Roboty w zakresie stolarki budowlanejRoboty w zakresie stolarki budowlanejRoboty w zakresie stolarki budowlanejRoboty w zakresie stolarki budowlanej_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30303030    
    
ST II. 0ST II. 0ST II. 0ST II. 06666                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45421100454211004542110045421100----5555            Instalowanie  drzwi  i okienInstalowanie  drzwi  i okienInstalowanie  drzwi  i okienInstalowanie  drzwi  i okien    
                                                                                                                                                                                    i podobnych elementów  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     i podobnych elementów  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     i podobnych elementów  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     i podobnych elementów  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     33335555    
    
ST II. 0ST II. 0ST II. 0ST II. 07777                Kod Kod Kod Kod CPV 45442110CPV 45442110CPV 45442110CPV 45442110----1 1 1 1 TTTTyyyynkowanie i nkowanie i nkowanie i nkowanie i mmmmalowanie budynkówalowanie budynkówalowanie budynkówalowanie budynków    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         36363636 
    
    
ST II. 0ST II. 0ST II. 0ST II. 08888                Kod CPV  45111220Kod CPV  45111220Kod CPV  45111220Kod CPV  45111220----6   Wywóz i utylizacja gruz6   Wywóz i utylizacja gruz6   Wywóz i utylizacja gruz6   Wywóz i utylizacja gruzu  _ _ _ _ _ _ _ _     u  _ _ _ _ _ _ _ _     u  _ _ _ _ _ _ _ _     u  _ _ _ _ _ _ _ _     44441111    
    
ST II.0ST II.0ST II.0ST II.09999                    Roboty wykończenioweRoboty wykończenioweRoboty wykończenioweRoboty wykończeniowe    
Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45410000-4 Tynkowanie 
Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV 45431200-9 Kładzenie płytek ściennych     
Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV 45432111-5 Posadzki elastyczne     
Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV 45431131-1 Montaż stolarki 
Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45450000-6 Roboty wykończeniowe budowlane, pozostałe 
Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  39100000-3 Meble_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     44443333 
    
ST III. ST III. ST III. ST III. BRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHBRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHBRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHBRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH    
ST III. ST III. ST III. ST III. 01010101                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  4531000453100045310004531000----3333            Instalacje elektryczne  Instalacje elektryczne  Instalacje elektryczne  Instalacje elektryczne      
                                                                            Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45454545316000316000316000316000----5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnychsygnalizacyjnychsygnalizacyjnychsygnalizacyjnych_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     55555555    
    
ST IST IST IST IVVVV. . . . BRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCH    
ST IV. ST IV. ST IV. ST IV. 01010101                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45330000453300004533000045330000----9999            Roboty instalacyjne Roboty instalacyjne Roboty instalacyjne Roboty instalacyjne     
                                                                                                                                                                                                                                                wodnowodnowodnowodno----kanalizacyjne i sanitarnekanalizacyjne i sanitarnekanalizacyjne i sanitarnekanalizacyjne i sanitarne    
                                                                                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45331000453310004533100045331000----6666            Instalowanie urządzeń grzewczychInstalowanie urządzeń grzewczychInstalowanie urządzeń grzewczychInstalowanie urządzeń grzewczych    
                                                                                                                                                                                                                                                wentylacyjnych i klimatyzacyjnychwentylacyjnych i klimatyzacyjnychwentylacyjnych i klimatyzacyjnychwentylacyjnych i klimatyzacyjnych    
                                                                                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45332000453320004533200045332000----3333            Roboty instalacyjneRoboty instalacyjneRoboty instalacyjneRoboty instalacyjne    
                                                                                                                                                                                                                                                wodne i kanalizacyjne_ _ _ __ _ _  _ _ _   wodne i kanalizacyjne_ _ _ __ _ _  _ _ _   wodne i kanalizacyjne_ _ _ __ _ _  _ _ _   wodne i kanalizacyjne_ _ _ __ _ _  _ _ _   66660000    
    



3 

 

    
    
    
    
    

ST I. ROBOTY OGÓLNOST I. ROBOTY OGÓLNOST I. ROBOTY OGÓLNOST I. ROBOTY OGÓLNO----BUDOWLANEBUDOWLANEBUDOWLANEBUDOWLANE    
    
ST  I.01 ST  I.01 ST  I.01 ST  I.01 ----    WYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNE    
ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45000000ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45000000ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45000000ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45000000----7)7)7)7)    
    
1. WST1. WST1. WST1. WSTĘPĘPĘPĘP    
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 „Wymagania Ogólne" 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robot, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania „Projekt budowlano – wykonawczy remontu wnętrz 
budynku „G” i „F” ( akademiki nr 3 i 4 ) Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen.Jankego 276.” 
Roboty polegają na pracach budowlano-instalacyjnych oraz wnętrzarskich wewnątrz 
pomieszczeń akademików narad, poprzez wykonanie: 
1. prace na zewnątrz  
Bud. G- schody wejściowe – okładzina z płytek ceramicznych 30x30  
- malowanie proszkowo 2 balustrad  
- wykonanie nowych 2 daszków 
- kraty w oknach wykonać według rys. PBW malowane proszkowo - 3 sztuki 
Bud. F - kraty w oknach wykonać według rys. PBW malowane proszkowo - 2 sztuki 
 

BUDYNEK G i F 
 
POKOJE  
- malowanie wszystkich pokoi farbą , do wysokości 2 m lamperia matowa,  
malowanie sufitów 
- w pokojach wykładzina PCV z wywinięciem na ściany  
- wykonać wylewkę samopoziomującą pod wykładzinę  
- montaż gniazd i przełączników firmy HAGER-POLO  
- montaż opraw rastrowe 60x60 Essystem wpuszczone w istniejący sufit  
- montaż karniszy podwójnych na firankę i zasłonę typu szyna 
 
KORYTARZ 
- korytarz malowanie razem z sufitem , na wysokość 160 cm tynk mozaikowy  
- wykonanie lampy ewakuacyjnej z podłączeniem do prądu 
- łazienki - podłoga płytki - 30x60  
- ściany płytki - 22,3x44,8  
- ściany płytki - 22,3x44,8  
- kabiny do WC i pryszniców Alsanit Persei z HPL 
- umywali, kompakty , pisuary - wymiana drobna przeróbka instalacji 
- wymiana kratek ściekowych i wentylacyjnych 
- nowe baterie do umywalek 
- lustra wpuszczone w płytki 
- wykucie i utylizacja starych brodzików wraz ze ściankami - nowe kabiny z HPL 
- montaż nowych drzwi płycinowych kolor buk, okleina CPL 
( bud G z kratka dolną 8 sztuk , do pokoi 23 sztuk, 3 sztuki antywłamaniowe  
bud. F - z kratka dolną 4 sztuk , do pokoi 25 sztuk, 2 sztuki antywłamaniowe )  
 
ŚWIETLICA POMIESZCZENIE G07, F07  
- montaż rolet okiennych 
- wymiana na nowe drzwi zewnętrznych oraz drzwi z przedsionka na korytarz - aluminiowe  
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- wycieraczki systemowe 150 x150 cm 
 
 
 
    
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej    
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej    
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości ich 
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
powinna być stosowana w zgodności z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. 
Wykonawca będzie stosował się do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nieopisanych przez ST będącą składową częścią Dokumentów Kontraktowych. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych 
zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, których stosowanie  
    poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych  
    specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja  
    Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy. 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo  
    Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo  
    nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywołanych    
    w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i  
    normami aktualnymi przywołanymi w ST. 
4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie  
    mogą zachodzić pomiędzy normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub  
    wzajemnie pomiędzy Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub  
    elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora  
    Nadzoru i Projektanta przed przystąpieniem do Robót.  
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
 
1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej    
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
robót należy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowi one inaczej niż 
zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować 
w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 
1) Umowa. 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną    
1.3.1. Zakres robót do wykonania1.3.1. Zakres robót do wykonania1.3.1. Zakres robót do wykonania1.3.1. Zakres robót do wykonania    
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu: 
 
Lp. Nr Kod CPV Nazwa robót 
1. ST I.01 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY BUDOWLANE 
2. ST II.01 45000000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
3. ST II.02 45110000-1 

 
45111300-1 

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

4. ST II.03 45262300-4 BETONOWANIE 
5. ST II.04 45262520-2 ROBOTY MUROWE 
6. ST II.05 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 
7. ST II.06 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN i PODOBNYCH ELEMENTÓW 
8. ST III.01 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robot nie wymienionych w 
powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a 
warunki wykonania i odbioru tych robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST. 
1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    
        Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. Zamawiający Zamawiający Zamawiający Zamawiający ----    osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę 
           z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca ----    osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez    
           Zamawiającego na warunkach Umowy. 
1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3. Projektant Projektant Projektant Projektant ----    uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji   
           Projektowej. 
1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4. Inspektor NInspektor NInspektor NInspektor Nadzoru adzoru adzoru adzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w  
           jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących  
           sprawowania kontroli zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją  
           Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej   
           oraz postanowieniami warunków Umowy. 
1.4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5. Inżynier Inżynier Inżynier Inżynier ----    osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do  
           reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji  
           Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi,  
           przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6. Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy ----    osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  
           kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7. Podwykonawca Podwykonawca Podwykonawca Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako  
           podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna  
           osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł  
           umowę o wykonanie części Robot oraz jej następcy prawni. 
1.4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8. Inni wykonawcy Inni wykonawcy Inni wykonawcy Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio  
           wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu  
           Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 
1.4.9.1.4.9.1.4.9.1.4.9. Roboty Roboty Roboty Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty  
           Poprawkowe, stosownie do okoliczności. 
1.4.10.1.4.10.1.4.10.1.4.10. Roboty Budowlane Roboty Budowlane Roboty Budowlane Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu  
             zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym  
             również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.4.11.1.4.11.1.4.11.1.4.11. Roboty Uzupełniające Roboty Uzupełniające Roboty Uzupełniające Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne  
             lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
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1.4.12.1.4.12.1.4.12.1.4.12. Roboty Poprawkowe Roboty Poprawkowe Roboty Poprawkowe Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez  
             Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie  
             Odbioru. 
1.4.13.1.4.13.1.4.13.1.4.13. Teren Budowy Teren Budowy Teren Budowy Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z  
             przestrzeni zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
1.4.14.1.4.14.1.4.14.1.4.14. Sprzęt Sprzęt Sprzęt Sprzęt ----    wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do  
             budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót  
             Budowlanych. 
1.4.15.1.4.15.1.4.15.1.4.15. Urządzenia Urządzenia Urządzenia Urządzenia ----    aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część  
             Robót Budowlanych. 
1.4.16.1.4.16.1.4.16.1.4.16. Urządzenia Tymczasowe Urządzenia Tymczasowe Urządzenia Tymczasowe Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub  
             zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych  
             oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 
1.4.17.1.4.17.1.4.17.1.4.17. Materiały Materiały Materiały Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania  
             Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,  
             zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.18.1.4.18.1.4.18.1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ----    Warunki określone w trybie 
             postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca  
             przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona  
             najkorzystniejsza Oferta. 
1.4.19.1.4.19.1.4.19.1.4.19. Oferta Oferta Oferta Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w  
             ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad  
             zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.4.20.1.4.20.1.4.20.1.4.20. Przedmiar Robót Przedmiar Robót Przedmiar Robót Przedmiar Robót ----    dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie  
             mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
1.4.21.1.4.21.1.4.21.1.4.21. Kosztorys Ofertowy Kosztorys Ofertowy Kosztorys Ofertowy Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 
1.4.22.1.4.22.1.4.22.1.4.22. Cena Jednostkowa Cena Jednostkowa Cena Jednostkowa Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
1111.4.23..4.23..4.23..4.23. Cena Ryczałtowa Cena Ryczałtowa Cena Ryczałtowa Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za 
wykonanie części lub całości Robót. 
1.4.24.1.4.24.1.4.24.1.4.24. Stawki i Narzuty Stawki i Narzuty Stawki i Narzuty Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny  
             czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów  
             pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu  
             Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.25.1.4.25.1.4.25.1.4.25. Umowa/Kontrakt Umowa/Kontrakt Umowa/Kontrakt Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy,  
             wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w  
             ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami,  
             które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
1.4.26.1.4.26.1.4.26.1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa Cena Umowna/Cena Kontraktowa Cena Umowna/Cena Kontraktowa Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako  
             wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z  
             usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.27.1.4.27.1.4.27.1.4.27. Dzień Dzień Dzień Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
1.4.28.1.4.28.1.4.28.1.4.28. Termin Wykonania Termin Wykonania Termin Wykonania Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości  
             lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego,  
             liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
1.4.29.1.4.29.1.4.29.1.4.29. Data Rozpoczęcia Data Rozpoczęcia Data Rozpoczęcia Data Rozpoczęcia ----    data określona w Umowie, od której Wykonawca może  
             rozpocząć Roboty Budowlane. 
1.4.30.1.4.30.1.4.30.1.4.30. Data Zakończenia Data Zakończenia Data Zakończenia Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć  
             całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru  
             Końcowego. 
1.4.31.1.4.31.1.4.31.1.4.31. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa ----    zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i  
             Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.  
             niniejszej Specyfikacji. 
1.4.32.1.4.32.1.4.32.1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi  
             Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, w tym dokumentacja  
             geodezyjna. 
1.4.33.1.4.33.1.4.33.1.4.33. Rysunki Rysunki Rysunki Rysunki ----    rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki  
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             dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
1.4.34.1.4.34.1.4.34.1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja TechnSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja TechnSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja TechnSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST iczna/ ST iczna/ ST iczna/ ST ––––        
                                                oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i  
             sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
1.4.35.1.4.35.1.4.35.1.4.35. Wada Wada Wada Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją  
             Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
1.4.36.1.4.36.1.4.36.1.4.36. Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane  
             Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.37.1.4.37.1.4.37.1.4.37. DziennDziennDziennDziennik Budowy ik Budowy ik Budowy ik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  
             okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez  
             organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.38.1.4.38.1.4.38.1.4.38. Odbiór Odbiór Odbiór Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających  
             Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
1.4.39.1.4.39.1.4.39.1.4.39. Odbiór Częściowy Odbiór Częściowy Odbiór Częściowy Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robot, zgodnie  
             z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna  
             Data Zakończenia. 
1.4.40.1.4.40.1.4.40.1.4.40. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie  
             ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu. 
1.4.41.1.4.41.1.4.41.1.4.41. Odbiór Końcowy Odbiór Końcowy Odbiór Końcowy Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót  
             Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.42.1.4.42.1.4.42.1.4.42. Odbiór Pogwarancyjny Odbiór Pogwarancyjny Odbiór Pogwarancyjny Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robot związanych z  
             usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
1.4.43.1.4.43.1.4.43.1.4.43. Operat Kolaudacyjny Operat Kolaudacyjny Operat Kolaudacyjny Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami  
             zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań,  
             pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz  
             zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru  
             Końcowego. 
1.4.44.1.4.44.1.4.44.1.4.44. Rozjemca Rozjemca Rozjemca Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do  
             rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej, a powstających na tle realizacji  
             Umowy. 
1.4.45.1.4.45.1.4.45.1.4.45. Siła Wyższa Siła Wyższa Siła Wyższa Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie  
             można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
1.4.46.1.4.46.1.4.46.1.4.46. Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna ----    dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną  
             wyrobu stwierdzając jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,  
             wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
1.4.47.1.4.47.1.4.47.1.4.47. Odpowiednia Zgodność Odpowiednia Zgodność Odpowiednia Zgodność Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi  
             tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi  
             tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.4.48.1.4.48.1.4.48.1.4.48. Deklaracja Zgodności Deklaracja Zgodności Deklaracja Zgodności Deklaracja Zgodności ----    dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji  
             wydany przez polską lub europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich  
             wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,  
             wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub  
             usługa są zgodne z określoną norm lub innym dokumentem normatywnym w  
             odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.49.1.4.49.1.4.49.1.4.49. Certyfikat Zgodności Certyfikat Zgodności Certyfikat Zgodności Certyfikat Zgodności ----    zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z  
             zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień  
             zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym  
             dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i  
             stosowania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    
1.5.1 Przekazanie Te1.5.1 Przekazanie Te1.5.1 Przekazanie Te1.5.1 Przekazanie Terenu Budowyrenu Budowyrenu Budowyrenu Budowy    
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 
a) obszar placu budowy, 
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej , 
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c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu obiektów placu budowy. 
 
    
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza    
a) DokumentaDokumentaDokumentaDokumentacja Projektowa składa się z:cja Projektowa składa się z:cja Projektowa składa się z:cja Projektowa składa się z:    
- Projektu Budowlanego, 
- Przedmiaru Robot, 
- Kosztorysu, 
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot. 
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez WykonawcęDokumentacja Powykonawcza do opracowania przez WykonawcęDokumentacja Powykonawcza do opracowania przez WykonawcęDokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę    
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji 
Powykonawczej całości wykonanych Robót. 
 
1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi    
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowi część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile 
dotyczy Dokumentacji Projektowej. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać Odpowiedni Zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy    
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z  
    budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren     
    Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  
    wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia    
    bezpieczeństwa Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót    
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy i składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń 
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w środowisku naturalnym, 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
----    zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikali oraz innych  
  szkodliwych substancji, 
----    przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
----    możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa    
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia    
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robot ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej    
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robot 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
1.5.9 Zajęcie pasa drogowego1.5.9 Zajęcie pasa drogowego1.5.9 Zajęcie pasa drogowego1.5.9 Zajęcie pasa drogowego    
Nie występuje. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy    
Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia1.5.11 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten 
powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i 
zawierać takie informacje jak: 
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
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b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
 
1.5.12 Oc1.5.12 Oc1.5.12 Oc1.5.12 Ochrona i utrzymanie robóthrona i utrzymanie robóthrona i utrzymanie robóthrona i utrzymanie robót    
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) 
powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów    
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót    
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o dacie Rozpoczęcia Robót oraz o dacie Zakończenia. 
Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów2.1 Dopuszczenia stosowania materiałów    
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 
10.2., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z 
Ustawą wymienioną w punkcie 10.2.8: 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z 
europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja 
Zgodności, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na 
rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem 
wymienionym w punkcie 10.2.7. 
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b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak 
bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 
właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 
 
2.2 Jakość stosowanych materiałów2.2 Jakość stosowanych materiałów2.2 Jakość stosowanych materiałów2.2 Jakość stosowanych materiałów    
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, 
świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę 
postępu Robot i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego (lub Inspektora 
Nadzoru, jeżeli został powołany). Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany) może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 
Zgodności: 
- z Polską Normą , 
- z Aprobatą Techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
 
b) oznaczenie znakiem CE. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
2.3 Stosowanie mate2.3 Stosowanie mate2.3 Stosowanie mate2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i STriałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i STriałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i STriałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST    
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania oraz określeniu 
właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez projektanta 
wymagań estetycznych założonych w dokumentacji projektowej. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod 
warunkiem: 
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, 
gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom    
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 
nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw 
jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i 
Deklaracje Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
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przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający (lub Inspektora Nadzoru, 
jeżeli został powołany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie 
badań sprawdzających. 
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się 
uważać za nieprzyjęte. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów    
Nie dotyczy. Wszystkie materiały budowlane dostarczać na bieżąco do pomieszczeń 
objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy), 
 
 
 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z Ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
i Programie Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli 
został powołany). 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w terminie przewidzianym w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został 
powołany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT5. WYKONYWANIE ROBÓT    
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót5.1 Ogólne zasady wykonywania robót5.1 Ogólne zasady wykonywania robót5.1 Ogólne zasady wykonywania robót    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową , oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
5.2. Program robót5.2. Program robót5.2. Program robót5.2. Program robót    
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 
Umową. 
5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy5.3 Wykonanie urządzenia Terenu Budowy    
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu 
Budowy, w szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren 
Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 
5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 5.4 Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowiaochrony zdrowiaochrony zdrowiaochrony zdrowia    
Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające bioz przy niniejszych pracach nie są 
wymagane. 
5.5 Objazdy, organizacja ruchu5.5 Objazdy, organizacja ruchu5.5 Objazdy, organizacja ruchu5.5 Objazdy, organizacja ruchu    
Na czas wykonywania prac związanych z demontażem nawierzchni wewnętrznej drogi 
dojazdowej i montażem instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 
wykopy i oznakować objazd. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
6.1. Zasady ogólne6.1. Zasady ogólne6.1. Zasady ogólne6.1. Zasady ogólne    
6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót 6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót 6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót 6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno----budowlanych budowlanych budowlanych budowlanych – nie dotyczy. 
6.1.36.1.36.1.36.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych W celu zachowania tajemnic zawodowych W celu zachowania tajemnic zawodowych W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja 
dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i 
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich 
praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich 
korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie 
tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie 
z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z 
takich rozwiązań. 
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6.1.4 6.1.4 6.1.4 6.1.4 Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i 
jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót 
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja 
Robot Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu 
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo 
Budowlane, „odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty 
Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji 
o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu 
Budowlanego”. 
6.1.5 6.1.5 6.1.5 6.1.5 Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany, nie może wydawać poleceń wykonywania 
Robót Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
6.16.16.16.1.6 .6 .6 .6 Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)    
Nie dotyczy. 
6.3 Zasady kontroli jakości robót6.3 Zasady kontroli jakości robót6.3 Zasady kontroli jakości robót6.3 Zasady kontroli jakości robót    
Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
6.4 Certyfikaty i deklaracje6.4 Certyfikaty i deklaracje6.4 Certyfikaty i deklaracje6.4 Certyfikaty i deklaracje    
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria 
określone w punkcie 2 niniejszej ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
6.5 Dokumenty budowy6.5 Dokumenty budowy6.5 Dokumenty budowy6.5 Dokumenty budowy    
6.5.1 Dziennik Budowy6.5.1 Dziennik Budowy6.5.1 Dziennik Budowy6.5.1 Dziennik Budowy    
Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem. 
6.5.2 Księga Obmiaru6.5.2 Księga Obmiaru6.5.2 Księga Obmiaru6.5.2 Księga Obmiaru    
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie Uproszczonym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie 
obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów6.5.3 Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów    
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej jako Dokumentacja Powykonawcza. Dokumenty te stanowią załączniki do 
Odbioru Robot. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości robót. 
Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym 
celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Zamawiającemu (lub 
Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany) jako Dokumentacja Powykonawcza. 
6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy6.5.5 Pozostałe dokumenty budowy    
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły Odbioru Robot, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy6.5.6 Przechowywanie dokumentów budowy    
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
    
    
    
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót7.1 Ogólne zasady obmiaru robót7.1 Ogólne zasady obmiaru robót7.1 Ogólne zasady obmiaru robót    
Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem 
Nadzoru, jeżeli został powołany)u. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy    
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru7.3 Czas przeprowadzania obmiaru7.3 Czas przeprowadzania obmiaru7.3 Czas przeprowadzania obmiaru    
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
8.1 Rodzaje Odbiorów Robót8.1 Rodzaje Odbiorów Robót8.1 Rodzaje Odbiorów Robót8.1 Rodzaje Odbiorów Robót    
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robot Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 
3) Odbiór Końcowy, 
4) Odbiór Pogwarancyjny. 
8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu8.1.1 Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu    
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli 
został powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli 
został powołany). Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub 
Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem 
potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego 
(lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy. 
8.1.2 Odbiór Urządzeń przed i8.1.2 Odbiór Urządzeń przed i8.1.2 Odbiór Urządzeń przed i8.1.2 Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniemch wbudowaniemch wbudowaniemch wbudowaniem    
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 
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a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne 
certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany).  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie. 
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia 
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów 
przedłożonych przez Wykonawcę. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony 
przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności 
Wykonawcy. 
8.1.4. Odbiór Końcowy8.1.4. Odbiór Końcowy8.1.4. Odbiór Końcowy8.1.4. Odbiór Końcowy    
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wg 
pkt. 1.5.2.b 
b) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
c) Specyfikacje Techniczne, 
d) Receptury i ustalenia technologiczne, 
e) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
PZJ, 
f) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z ST 
g) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały, 
h) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z 
uwag i zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w trakcie 
budowy, o ile takie roboty występowały, 
i) Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową 
i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru, jeżeli taki został powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w 
terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (lub 
Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa powyżej. 
Odbioru Końcowego Robot dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz zgodności wykonania robot z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość 
wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, 
Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny    
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Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego 
Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego 
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami 
Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego 
sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona oceny prawidłowości 
wykonania Robot wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane 
Wady dotyczące wykonania Robot wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 
podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego 
Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne9.1. Ustalenia ogólne    
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O 
ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot 
wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny 
Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu 
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena 
Ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji. 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w 
ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
9.9.9.9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej    
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią 
dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze 
Robot. 
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty 
związane z prowadzeniem Robot: 
a) koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji; 
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana 
przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. W ramach Ceny 
Umownej Wykonawca zapewni: 
a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 
b) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
c) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
d) prace porządkowe 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
10.1. Wymagania ogólne10.1. Wymagania ogólne10.1. Wymagania ogólne10.1. Wymagania ogólne    
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Specyfikacje Techniczne w rożnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i 10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i 10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i 10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsceprzepisów obowiązujących w Polsceprzepisów obowiązujących w Polsceprzepisów obowiązujących w Polsce    
dotyczących przedsięwzięciadotyczących przedsięwzięciadotyczących przedsięwzięciadotyczących przedsięwzięcia    
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, 
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 
2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spe niać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 
195 poz. 2011). 
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 
249 poz. 2497). 
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy –
Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 
nr 198 poz. 2042). 
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650). 
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13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 
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ST II. BRANŻA  BUDOWLANAST II. BRANŻA  BUDOWLANAST II. BRANŻA  BUDOWLANAST II. BRANŻA  BUDOWLANA    
    
ST II. 01ST II. 01ST II. 01ST II. 01    ----    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       (CPV  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       (CPV  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       (CPV  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       (CPV  45100000451000004510000045100000----8888) ) ) )     
 

- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji należy wykonać oczyszczenie pomieszczeń 
ze zbędnego wyposażenia. 
- wykonać organizację placu budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych, 
- zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz prefabrykatów wraz 
  z zapewnieniem dojazdu. 
 

ST  II.02ST  II.02ST  II.02ST  II.02    ----    ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓWROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓWROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓWROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW    
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE                (CPV 45110000BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE                (CPV 45110000BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE                (CPV 45110000BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE                (CPV 45110000----1)1)1)1)    
ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                 (CPV 45111300ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                 (CPV 45111300ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                 (CPV 45111300ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                 (CPV 45111300----1)1)1)1)    
 

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot w zakresie 
prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym 
obiekcie budowlanym. 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Projekt budowlano – wykonawczy remontu 
wnętrz budynku „G” i „F” ( akademiki nr 3 i 4 ) Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen.Jankego 
276.” 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych. 
1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robot 
przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu. 
Zakres robot obejmuje całość robot przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych: 
- istniejących bram garażowych wraz z ościeżnicami, 
1.4. Okre1.4. Okre1.4. Okre1.4. Określenia podstawoweślenia podstawoweślenia podstawoweślenia podstawowe    
1.4.1. Rozbiórka demontażowa 1.4.1. Rozbiórka demontażowa 1.4.1. Rozbiórka demontażowa 1.4.1. Rozbiórka demontażowa ----    prace polegające na oddzieleniu całych, dających się 
odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa 1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa 1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa 1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa ----    prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów 
obiektu przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do 
utylizacji. 
1.4.3. Opłata składowiskowa 1.4.3. Opłata składowiskowa 1.4.3. Opłata składowiskowa 1.4.3. Opłata składowiskowa ----    ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania 
urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku 
odpadów. 
1.4.4. Wywóz odpadów 1.4.4. Wywóz odpadów 1.4.4. Wywóz odpadów 1.4.4. Wywóz odpadów ----    transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe 
określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót    
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Składowanie materiałów2.1. Składowanie materiałów2.1. Składowanie materiałów2.1. Składowanie materiałów    
Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki 
Zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wy3.2. Sprzęt do wy3.2. Sprzęt do wy3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowychkonania robót rozbiórkowychkonania robót rozbiórkowychkonania robót rozbiórkowych    
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania 
podane w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać ręcznie lub przy 
użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów i sprzętu4.2. Transport materiałów i sprzętu4.2. Transport materiałów i sprzętu4.2. Transport materiałów i sprzętu    
Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco. 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót5.1. Ogólne zasady wykonania Robót5.1. Ogólne zasady wykonania Robót5.1. Ogólne zasady wykonania Robót    
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt 5. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót    
Przed przystąpieniem do robot należy przeprowadzić badanie stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 
5.3. Roboty przygotowawcze5.3. Roboty przygotowawcze5.3. Roboty przygotowawcze5.3. Roboty przygotowawcze    
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z 
obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.4. Przebieg robót rozbiórkowych5.4. Przebieg robót rozbiórkowych5.4. Przebieg robót rozbiórkowych5.4. Przebieg robót rozbiórkowych    
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych    
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez cały czas trwania robot należy 
pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z 
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot. 
Kierownik robot powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz 
sposoby ich zabezpieczania. 
Elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu (zwłaszcza zieleń wysoką) należy 
zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
7. OBMIAR R7. OBMIAR R7. OBMIAR R7. OBMIAR ROBÓTOBÓTOBÓTOBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt. 7. Jednostką obmiaru jest: 
- m3, 
- m2, 
- mb, 
- kg, 
- tona, 
- szt/kpl. 
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8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8.8.1. Podstawa 
odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
8.2. Przedmiot odbioru.8.2. Przedmiot odbioru.8.2. Przedmiot odbioru.8.2. Przedmiot odbioru.    
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg 
zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru 
powinny być poszczególne fazy robot. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robot oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robot  zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany). 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 10. 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002r.). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.). 
7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 
zmianami. 
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ST II. 03ST II. 03ST II. 03ST II. 03    ––––    ROBOTY MUROWE           (CPV  ROBOTY MUROWE           (CPV  ROBOTY MUROWE           (CPV  ROBOTY MUROWE           (CPV  45262520452625204526252045262520----2222)   )   )   )       
 

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Pr1.1. Pr1.1. Pr1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznejzedmiot Specyfikacji Technicznejzedmiot Specyfikacji Technicznejzedmiot Specyfikacji Technicznej    
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wypełnień 
ściennych murowanych z bloczków cementowo-wapiennych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach „Projekt budowlano – wykonawczy remontu wnętrz 
budynku „G” i „F” ( akademiki nr 3 i 4 ) Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen.Jankego 276.” 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach murowych 
 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
1.4.1. Element murowy 1.4.1. Element murowy 1.4.1. Element murowy 1.4.1. Element murowy ----    drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
 
1.4.2. Zaprawa murarska 1.4.2. Zaprawa murarska 1.4.2. Zaprawa murarska 1.4.2. Zaprawa murarska ----    zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w 
konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych. 
 
1.4.3. Wyroby pomocnicze 1.4.3. Wyroby pomocnicze 1.4.3. Wyroby pomocnicze 1.4.3. Wyroby pomocnicze ----    rożnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych 
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, 
wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin. 
Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót    
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Woda zarobowa do betonu PN2.1. Woda zarobowa do betonu PN2.1. Woda zarobowa do betonu PN2.1. Woda zarobowa do betonu PN----EN 1008:2004EN 1008:2004EN 1008:2004EN 1008:2004    
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne2.2. Wyroby ceramiczne2.2. Wyroby ceramiczne2.2. Wyroby ceramiczne    
2.2.1. Cegła klinkierowa pełna wg PN2.2.1. Cegła klinkierowa pełna wg PN2.2.1. Cegła klinkierowa pełna wg PN2.2.1. Cegła klinkierowa pełna wg PN----BBBB----12050:199612050:199612050:199612050:1996    
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. 
- Dopuszczalna ilość cegieł połowkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 6%. 
- Klasa wytrzymałości 35. 
- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
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- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowe2.3. Zaprawy budowlane cementowe2.3. Zaprawy budowlane cementowe2.3. Zaprawy budowlane cementowe    
Zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej 
(zaprawa gotowa przygotowana fabrycznie). Przygotowanie zapraw do robot murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt do robot murarskich: 
- wiadra, 
- mieszadło, 
- kielnia, 
- sprzęt pomiarowy, 
- poziomice. 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą 
być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem 
lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu 
wydzielać pyłu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
Wymagania ogólne: 
a) Słupy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu, 
b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
c) Wnęki instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
d) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynnikow 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robot po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy, 
e) Murowanie i fugowanie powinno być wykonane w jednym cyklu roboczym, 
f) spoiny: 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI    
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Materiały ceramiczne6.1. Materiały ceramiczne6.1. Materiały ceramiczne6.1. Materiały ceramiczne    
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
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- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy6.2. Zaprawy6.2. Zaprawy6.2. Zaprawy    
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" 
pkt 7. 
Jednostką obmiarową robot jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Podstawę do odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
Wykonanie Robot określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikających wg 
zasad określonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 10. 
1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
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ST II. 04ST II. 04ST II. 04ST II. 04    ––––    INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  (CPV  INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  (CPV  INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  (CPV  INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  (CPV  45421160454211604542116045421160----3333    ))))    
 

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot kowalsko-
ślusarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Projekt budowlano – wykonawczy remontu 
wnętrz budynku „G” i „F” ( akademiki nr 3 i 4 ) Szkoły Policji w Katowicach  
ul. Gen.Jankego 276.” 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy montażu ślusarki w 
zakresie: 
a. ościeży stalowych, 
b. drzwi przejściowych, 
 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót    
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Stal2.1. Stal2.1. Stal2.1. Stal    
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St wg PN-EN 
10025:2002, 
- kształtowniki stalowe gięte na zimno ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St wg PN-
EN 10025:2002, 
- połączenia elementów wykonywać jako spawane,  
 
2.2. Okucia2.2. Okucia2.2. Okucia2.2. Okucia    
Nie występują. 
 
2.3. Powłoki2.3. Powłoki2.3. Powłoki2.3. Powłoki    malarskiemalarskiemalarskiemalarskie    
2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne    
Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 podłoże należy przygotować do malowania 
poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050. 
Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do 
malowania odtłuścić i odkurzyć. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem i 
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Elementy należy pomalować 1x farba olejno-żywiczna do 
gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%. 
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2.3.2. Farba2.3.2. Farba2.3.2. Farba2.3.2. Farba    nawierzchniowanawierzchniowanawierzchniowanawierzchniowa    
Farba wierzchniego krycia - półmatową farbą nawierzchniową w kolorze czarnym nakładana 
dwukrotnie (np. emalią ftalową do stali do stosowania zewnętrznego). Grubość powłoki 
malarskiej powinna wynosić 90um. 
Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. 
Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz 
normą PN-79/H- 97070. Należy Sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy 
termin gwarancji nie został przekroczony. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć 
ewentualny kożuch, dokładnie wymieszać używając benzyny do lakierów rozcieńczyć do 
lepkości roboczej oraz przefiltrować. 
Z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników podczas malowania 
należy przestrzegać obowiązujące przepisy ppoż i BHP. 
 
2.4. Składowanie materiałów2.4. Składowanie materiałów2.4. Składowanie materiałów2.4. Składowanie materiałów    
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej 
pod zadaszeniem. Materiały nie mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem. 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Sprzęt do robot montażowych: 
- narzędzia ręczne (młotki, śrubokręty, obcęgi, kombinerki itp.) 
- elektronarzędzia, 
- migomat lub spawarka elektryczna, 
- poziomica. 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą 
być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub 
spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 5. 
 
5.1. Wymagania ogólne:5.1. Wymagania ogólne:5.1. Wymagania ogólne:5.1. Wymagania ogólne:    
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 
a) rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 
b) wymiary gotowego wyrobu, 
c) prawidłowość wykonanych połączeń, 
d) powłoki malarskie. 
    
5.2. Montaż elementów ślusarko 5.2. Montaż elementów ślusarko 5.2. Montaż elementów ślusarko 5.2. Montaż elementów ślusarko ––––    kowalskichkowalskichkowalskichkowalskich    
Należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, a w szczególności: 
- sprawdzenie miejsc mocowania, 
- sprawdzenie wymiarów na budowie, 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych. 
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5.3. Wymagania dotyczące elementów spawanych5.3. Wymagania dotyczące elementów spawanych5.3. Wymagania dotyczące elementów spawanych5.3. Wymagania dotyczące elementów spawanych    
a) Niedopuszczalne wady złącz spawanych : pęknięcia , przyklejenia zewnętrzne, brak 
przetopu, kratery, kanaliki i nawisy lica spoiny, niewłaściwy kształt złącza. 
b) Części spawane nie powinny ulegać odkształceniom wskutek wadliwego wykonywania 
spawania. 
c) Temperatura otoczenia dla robot spawalniczych nie powinna być niższa niż -5oC. 
Wystające części spoiny spawalniczej usunąć na widocznych powierzchniach, jeśli nie są 
one potrzebne ze względów statycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI6. KONTROLA JAKOŚCI    
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robot podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Badanie materiałów użyty6.1. Badanie materiałów użyty6.1. Badanie materiałów użyty6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcjęch na konstrukcjęch na konstrukcjęch na konstrukcję    
Należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów6.2. Badanie gotowych elementów6.2. Badanie gotowych elementów6.2. Badanie gotowych elementów    
Powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, 
- wykończenia powierzchni, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego i powłok malarskich, 
- połączeń konstrukcyjnych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania6.3. Badanie jakości wbudowania6.3. Badanie jakości wbudowania6.3. Badanie jakości wbudowania    
Powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, 
- rodzajów, liczb i wielkości okuć oraz ich zamocowań i działania, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 7. 
Jednostką obmiarową robot jest: 
- mb, 
- szt. 
- kpl. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Podstawę do odbioru robot kowalsko - ślusarskich powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej, 
d) prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
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Wykonanie Robot określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi wg zasad określonych w 
pkt 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
    
    
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
10101010. PRZEPISY ZWIĄZANE. PRZEPISY ZWIĄZANE. PRZEPISY ZWIĄZANE. PRZEPISY ZWIĄZANE    
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt 10. 
1) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
2) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
3) PN-B-8841 -11 Roboty ślusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badania 
techniczne przyodbiorze. 
4) BN –65/8841-11Roboty ślusarskie .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze....    
5) PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 
wymagania. 
6) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
7) PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
8) PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
9) PN-70/H-97051 „Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
10) PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. 
11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. 
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ST II. 05ST II. 05ST II. 05ST II. 05    ––––        ROBOTY W ZAKRESIE STROBOTY W ZAKRESIE STROBOTY W ZAKRESIE STROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJOLARKI BUDOWLANEJOLARKI BUDOWLANEJOLARKI BUDOWLANEJ    ((((    CPV  CPV  CPV  CPV  45421000454210004542100045421000----4444        ))))    
    
1. CZĘŚ1. CZĘŚ1. CZĘŚ1. CZĘŚĆ OGÓLNAĆ OGÓLNAĆ OGÓLNAĆ OGÓLNA    
1.1. Nazwa zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez     
Szkołę Policji w Katowicach, 40-684 Katowice, ul. Gen. Jankego 276. 
1.2. Przedmiot specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wymianie stolarki okiennej w 
budynkach „G” i „F” ( akademiki nr 3 i 4 ) Szkoły Policji w Katowicach. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. Przedmiotem opracowania są 
wymaganiami odnośnie właściwości materiałów, wykonania robót oraz ich odbiorów. W 
zakres zamówienia , którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzą poniŜsze roboty:  
• Wykucie z muru ościeżnic wymienianych okien,  
• Wykucie z muru podokienników wewnętrznych,  
• Rozbiórka obróbek blacharskich na podokiennikach zewnętrznych z blachy nie nadającej 
się do użytku,  
• Obsadzenie nowych okien z tworzyw sztucznych PCW wraz z uszczelnieniem pianką 
montażową i silikonem,  
• Wykonanie opierzeń podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej, z uzupełnieniem 
spadków pod obróbki blacharskie zaprawą cementową: blachę od podłoża odizolować 
warstwą papy izolacyjnej,  
• Obsadzenie wewnętrznych podokienników laminowanych  
• Wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży zewnętrznych do lica ściany  
• Wykonanie i uzupełnienie ościeży wewnętrznych do lica ściany wraz z osadzeniem 
aluminiowych narożników (ochrona narożników wypukłych) wokół otworu okiennego,  
• Wywóz elementów i odpadów z rozbiórki 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
• Specyfikacja techniczna, wykazy okien oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji; 
• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność za 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 
• Dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacja techniczną. 
• Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialnym za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA: Wykonawca przystępujący do przetargu jak równie: Wykonawca przystępujący do przetargu jak równie: Wykonawca przystępujący do przetargu jak równie: Wykonawca przystępujący do przetargu jak równieżżżż    wykonując przedmiot wykonując przedmiot wykonując przedmiot wykonując przedmiot 
zamówienia zobowiązany jest zachować rysunek okien oraz sposób ich otwierania zgodnie z zamówienia zobowiązany jest zachować rysunek okien oraz sposób ich otwierania zgodnie z zamówienia zobowiązany jest zachować rysunek okien oraz sposób ich otwierania zgodnie z zamówienia zobowiązany jest zachować rysunek okien oraz sposób ich otwierania zgodnie z 
rysunkami zawartymi w wykazie stolarki okiennej dołączonej do siwz.rysunkami zawartymi w wykazie stolarki okiennej dołączonej do siwz.rysunkami zawartymi w wykazie stolarki okiennej dołączonej do siwz.rysunkami zawartymi w wykazie stolarki okiennej dołączonej do siwz.    
1.5. Dokumentacja robót  
Dokumentacja robót przy wymianie stolarki okiennej stanowią: 
• wykaz stolarki okiennej objętej wymianą. 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o 
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wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr. 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,  
• protokół odbioru robót. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów     
Materiały stosowane przy wymianie stolarki okiennej powinny:  
a) posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty technicznej,  
b) posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• Polska Norma lub  
• Aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów dla których nie ustawiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a i które spełniają wymogi ST. Jakiekolwiek 
materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
2.2. Rodzaje materiałów do wymiany stolarki okiennej:  
a) okna z tworzyw sztucznych z PCW, w kolorze białym, spełniające n/w warunki: 
•  Kolor biały, wykonana z tworzywa PCV. 
•  Współczynnik przenikania ciepła dla okna <= Uw.1,1 W/(m2K) 
•  Stolarka okienna z profili min. 5 komorowych, 
•  Głębokość profili okien . 70 mm. profile w klasie A 
•  Profile okien wzmocnione wkładami ze stali ocynkowanej o grubości nie  
mniejszej niż 1,5 mm. 
•  Słupki stałe wgrzewane - dla poprawy statyki okien oraz szczelności  
połączeń  
•  Okucia - wszystkie skrzydła rozwieralne, w każdym oknie jedno skrzydło  
uchylno-rozwieralne posiadające mikrowentylację, blokadę błędnego położenia  
klamki 
•  Okna wyposażone w nawiewnik higrosterowany, z możliwością przymknięcia o  
przepływie powietrza: 5-35 m3/h 
b) podokienniki wewnętrzne(parapety) laminowane, śred. szer. 25-30 cm  
c) podokienniki zewnętrzne (opierzenia) z blachy stalowej laminowanej mocowane do 
podłoża kołkami i uszczelnione,  
d) pozostałe materiały wykończeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon 
wodoodporny, suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, naroŜniki ochronne 
aluminiowe, zaprawy budowlane zwykłe. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI    
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Materiały niezbędne do wykonania robót naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT    
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymogami ST, wykazem 
stolarki i poleceniami inspektora nadzoru. 
5.2. Wykonanie robót polegających na wymianie stolarki okiennej 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót wykonawca powinien zapewnić przez:  
• Stworzenie odpowiedniego systemu kontroli, w ramach którego będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że 
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roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej • 
Przeprowadzenie wszystkich badań i pomiarów zgodnie z wymogami norm,  
• Sprawdzenie certyfikatów i deklaracji zgodności użytych wyrobów materiałów, Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót polegających na wymianie stolarki okiennej 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wymianą stolarki okiennej należy 
przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie wykonania robót należy prowadzić bieżącą kontrole robót zanikających 
(ulegających zakryciu) dotyczy to przede wszystkim:  
• Kontroli wykonania izolacji termicznej - szczelności wypełnia pianką poliuretanową 
przestrzeni pomiędzy ościeżami otworów okiennych, a ramiakami ościeżnic okien,  
• Kontroli wykonania mocowania ościeżnic okiennych i drzwi balkonowych – rozmieszczenia i 
rozstawu kotwi stalowych,  
• Kontroli wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z podłożem 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót należy przeprowadzić celem oceny spełnienia wymagań, 
dotyczących robót związanych z wymianą stolarki okiennej, w szczególności w zakresie: 
• Zgodności ze specyfikacja techniczną i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
realizacji robót,  
• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
• Prawidłowości wykonania szczegółów robót montażowych i uzupełniających robót 
wykończeniowych, 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wynik badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z kosztorysem 
oferowanym ( wykazami stolarki ) i specyfikacją techniczna, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach robót podanych w 
kosztorysie oferowanym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnie wymienionej stolarki okiennej oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn szerokości i wysokości zewnętrznych wymiarów ościeżnic okiennych i drzwi 
balkonowych. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT    
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty polegać będą następującym rodzajom odbiorów: 
• Odbiorowi robót zanikających ulęgających zakryciu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
• Odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawniają się w okresie gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót polegających na wymianie stolarki okiennej 
należy mocowanie obsadzanych okien od ościeży, uszczelnianie pianką poliuretanową 
przestrzeni pomiędzy ościeżnicami i ościeżami oraz montaż obróbek blacharskich. Ich odbiór 
powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku 
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badań (zgodności z dokumentacja projektową i ST) można rozpocząć wykonywanie 
następnych etapów robót. W przeciwnym wypadku (negatywny wynik badań) zostanie 
określony zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych od usunięcia nieprawidłowości. Po ich 
wykonaniu badania należy powtórzyć. 
 
 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości zgodności z kosztorysem ( wykazem stolarki) i specyfikacją 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
• Specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonania 
robót, 
• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych 
• Ewentualne wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. Roboty związane z wymianą stolarki 
okiennej zostaną odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty będą kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 
Przy chociażby jednym wyniku negatywnym roboty polegające na wymianie stolarki okiennej 
nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 
• Jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wymienianej stolarki okiennej z wymaganymi określonymi w kosztorysie i specyfikacji 
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 
• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wbudowanej stolarki zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
• W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbioru może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
• Ustalenie podjęte w trakcie prac komisji, 
• Ocenę wyników badań, 
• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wymiany stolarki okiennej z 
zamówieniem . Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą . 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu gwarancji 
Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu, wbudowanej w ramach wymiany, 
stolarki okiennej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, w związku z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po 
upływie okresu gwarancji będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej wbudowanej 
stolarki i robót z usuwaniem zgłoszonych wad. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 
będzie podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywnym do ewentualnego dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający będzie zgłaszać wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT    
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9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę, za jednostkę 
obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego 
dokumentach umownych, tj. za 1 szt. okna z wykazu stolarki okiennej objętej wymianą.  
 
 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• Robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót polegających na wymianie stolarki okiennej zostanie dokonane 
jednorazowo lub etapami, wg określonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego 
okresu robót i ich końcowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą nastąpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego Podstawę 
rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót przy wymianie stolarki 
okiennej stanowić będzie wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w 
dokumentach (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA10. DOKUMENTY ODNIESIENIA10. DOKUMENTY ODNIESIENIA10. DOKUMENTY ODNIESIENIA    
10.1. Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w budownictwie i zamówieniach publicznych 
10.2. Normy obowiązujące w budownictwie, związane z wykonaniem robót ociepleniowych. 
10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 
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ST II. 0ST II. 0ST II. 0ST II. 06666    ––––        INSTALOWANIE  DRZWI  I OKIENINSTALOWANIE  DRZWI  I OKIENINSTALOWANIE  DRZWI  I OKIENINSTALOWANIE  DRZWI  I OKIEN    
                                                                        I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  I PODOBNYCH ELEMENTÓW                            (CPV  45421100454211004542110045421100----5555))))    
Dotyczy: 
- montażu nowych drzwi, okien i podobnych elementów, 
1. Materiały1. Materiały1. Materiały1. Materiały    
Drzwi aluminiowoDrzwi aluminiowoDrzwi aluminiowoDrzwi aluminiowo----szklaneszklaneszklaneszklane    i płycinowei płycinowei płycinowei płycinowe, , , ,  
Parametry konstrukcyjne i jakościoweParametry konstrukcyjne i jakościoweParametry konstrukcyjne i jakościoweParametry konstrukcyjne i jakościowe    
- Ochrona przeciwpożarowa, klasa B2 
- Zabezpieczenie przed podważaniem – tak 
- Możliwość mocowania: beton, stal, ściana murowana 
Drzwi wyposażyć we wkładkę cylindryczną zamka 
Drzwi powinny posiadać również w zamek nawierzchniowy. 
2. Transport2. Transport2. Transport2. Transport    
Drzwi należy przewozić i składować z zachowaniem ogólnych zasad 
określonych w normach. 
3. Wykonanie3. Wykonanie3. Wykonanie3. Wykonanie    
Montaż wykonywać na podstawie szczegółowych wytycznych producenta. 
4. Odbiór robót4. Odbiór robót4. Odbiór robót4. Odbiór robót    
Elementy konstrukcyjne bramy muszą przylegać do płaszczyzny ściany, ewentualne 
nierówności muszą być uzupełnione.  
5. Przepisy związane:5. Przepisy związane:5. Przepisy związane:5. Przepisy związane:    
PN-EN 12604:2002 Drzwi. Aspekty mechaniczne. Wymagania 
PN-EN 12605:2002 Drzwi. Aspekty mechaniczne. Metody badań 
PN-EN 12635:2003 Drzwi. Instalowanie i użytkowanie 
 
6. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW CPV 454211006. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW CPV 454211006. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW CPV 454211006. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW CPV 45421100----5555    
Dotyczy: 
- montażu drzwi stalowych lub aluminiowych (zależnie od przyjętego rozwiązania), 
- montażu okien po wykonaniu nowego nadproża. 
6.1. Materiały6.1. Materiały6.1. Materiały6.1. Materiały    
Drzwi  istniejące, tymczasowo demontowane na czas wykonywania nowego 
nadproża, do ponownego zamontowania. 
6.2. Montaż drzwi6.2. Montaż drzwi6.2. Montaż drzwi6.2. Montaż drzwi    
Drzwi – zależnie od przyjętego rozwiązania – aluminiowe lub stalowe – montować 
wg zaleceń producenta. 
6.3. Odbiór robót6.3. Odbiór robót6.3. Odbiór robót6.3. Odbiór robót    
Ocena jakości powinna obejmować: 
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej, 
- dokładność uszczelnienia, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanych elementów z projektem, 
- stan i wygląd elementow wbudowanych pod kątem równości, pionowości 
i wypoziomowania, braku uszkodzeń, zarysowań elementów aluminiowych bądź 
zarysowań i pęknięcia szyb. 
6.5. Przepisy związane6.5. Przepisy związane6.5. Przepisy związane6.5. Przepisy związane    
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania    
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ST II. 0ST II. 0ST II. 0ST II. 07777                TYNKOWANIE I MTYNKOWANIE I MTYNKOWANIE I MTYNKOWANIE I MALOWANIE BUDYNKÓWALOWANIE BUDYNKÓWALOWANIE BUDYNKÓWALOWANIE BUDYNKÓW            ((((    CPV 45442110CPV 45442110CPV 45442110CPV 45442110----1111    )))) 
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania. „„„„Naprawy Naprawy Naprawy Naprawy tynktynktynktynkarskiearskiearskiearskie    i i i i 
malowanie elewacji budynku”malowanie elewacji budynku”malowanie elewacji budynku”malowanie elewacji budynku” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z 
zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają 
normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne",  
Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie 
zaproponowanego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. 

Zaproponowany system „CERESIT” wskazany w dokumentacji można zamienić na 
inny system ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą pod warunkiem osiągnięcia 
parametrów co najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w dokumentacjach) 
    
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
2.2. Stosowane materiały2.2. Stosowane materiały2.2. Stosowane materiały2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
• bale iglaste, 
• deski, 
• piasek do zapraw, 
• cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 
• wapno hydratyzowane, 
• listwa cokołowa, 
• emulsja gruntująca, 
• kątownik aluminiowy ochronny, 
• podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna CERESIT 15/00 

Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie 
zaproponowania innych materiałów niż wskazanych w dokumentacjach pod 
warunkiem posiadania przez te materiały parametrów co najmniej takich samych lub 
lepszych niż te określone w dokumentacjach), 

• farba akrylowa kolorystyka według projektu (farby np. CERESIT ), Zamawiający Zamawiający Zamawiający Zamawiający 
dopuszcza dopuszcza dopuszcza dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych 
farb wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm pod warunkiem posiadania 
przez te farby parametrów kolorystyki identycznych a jakość co najmniej taka sama 
lub lepsza niż ta określona w dokumentacjach). 

    
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne",  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

2. Sprzęt stosowanySprzęt stosowanySprzęt stosowanySprzęt stosowany 
• rusztowanie ramowe przyścienne 
• płyty pomostowe komunikacyjne 
• bale iglaste 
• haki do muru 
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• drut stalowy okrągły miękki 
• żuraw okienny przenośny  
• ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 
• łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 
• betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
• sprzęt do ręcznego wykonania tynków  
• oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
• wiertarka 
• mieszadło do zapraw 
• sprzęt do nakładania kleju 
• poziomica 1m 
• poziomica wężowa 
• pion 
• łata aluminiowa 2m 
• listwy i łaty drewniane 
• kątownik metalowy 
• sznur malarski 
• ołówek stolarski 
• nożyk metalowy 
• piła płatnica 
• piłka do metalu 
• nożyce do blachy 
• młotek murarski 
• łapka stalowa 
• wkrętaki 
• szczotki malarskie 
• wałki malarskie 

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
4.2. Wybór środków transportu4.2. Wybór środków transportu4.2. Wybór środków transportu4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu, sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne”. 
    
5.2. Warunki wykonania robót5.2. Warunki wykonania robót5.2. Warunki wykonania robót5.2. Warunki wykonania robót 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie materiały 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. Każda zamiana materiałów wymaga 
pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów 
budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 

1. Wznoszenie i demontaż rusztowańWznoszenie i demontaż rusztowańWznoszenie i demontaż rusztowańWznoszenie i demontaż rusztowań 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań 

umożliwiających wykonanie robót objętych zakresem ST. Rusztowanie należy ustawić 
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z 
ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie 
wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników.  
Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 
stabilności ich konstrukcji. 
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Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę bezpieczeństwa 

2. NapNapNapNaprawa tynkówrawa tynkówrawa tynkówrawa tynków 
Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości 

całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania 
podłoża i jego właściwości.  

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk 
dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o 
odspojeniu się tynku od podłoża. Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno 
być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, 
należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót 
wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt 
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykończeniowych. 

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać 
zdemontowane. Ułatwi to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne 
poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu 
docieplania zostaną zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu 

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co 
najmniej 5 cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
grubą folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową 
taśmą malarską. 

Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy 
przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym 
za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  
Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. 

Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa 
ze ścian kurz,brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta 
jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. 

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością 
wody. Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), 
zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą 
nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem 
ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac 
przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez 
wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i 
zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek 
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając 
ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu 
styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone 
próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 

3. Malowanie Malowanie Malowanie Malowanie     elewacjielewacjielewacjielewacji 
Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie 
wyżej niż 22 C - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są 
temperatury 12-18 C. 

W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 
budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 
powierzchnie. 

Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 
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Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach 
toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp. 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na 
której ma być położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, 
zagruntowaniem . 
    
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów.  

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i 
suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 
• zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 
• stanu wilgotności warstwy. 
• czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 
• stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 
• czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź 

substancje oleiste. 
 
Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze: 

• badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
• badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
• badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w 

ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.  
• sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
• sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich     

    
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7 
    
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 8 
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
- sprawdzenie jakości powierzchni. 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE9. PRZEPISY ZWIĄZANE9. PRZEPISY ZWIĄZANE9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
• PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 
• PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 
• PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
• PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
• PN-88?b 06250 - Beton zwykły 
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
• PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  
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ST II. 0ST II. 0ST II. 0ST II. 08888                WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU  WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU  WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU  WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU          ((((    CPV  45111220CPV  45111220CPV  45111220CPV  45111220----6666    ))))                
1111. WSTĘP. WSTĘP. WSTĘP. WSTĘP    
 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji 
robót związanych z usunięciem gruzu przewidzianych w ramach inwestycji. 
 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów 
przetargowych przy zlecaniu, wykonywaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym  
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot ziemnych 
występujących w obiekcie objętych zamówieniem. W zakres tych robót wchodzą:  
• transport gruzu budowlanego i ceglanego,  
• transport drewna budowlanego,  
• transport złomu,  
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 
obowiązującymi i odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
2222. MATERIAŁY . MATERIAŁY . MATERIAŁY . MATERIAŁY     
Przy wykonaniu robót materiały nie występują.  
3333. SPRZĘT . SPRZĘT . SPRZĘT . SPRZĘT     
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
określono w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. Do załadunku gruzu budowlanego 
używać:  
• ładowarek,  
• koparek.  
4444. TRANSPORT . TRANSPORT . TRANSPORT . TRANSPORT     
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu określono w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportowych. Gruz budowlany i 
elementy drewniane oraz złom mogą być przewożone przez firmy posiadające 
właściwe zezwolenia do odbioru i transportu odpadów. Podczas transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności, rozsypywaniem, stwarzaniem zagrożenia dla osób i pojazdów 
poruszających się po drogach publicznych.  
5555. WYKONANIE ROBÓT . WYKONANIE ROBÓT . WYKONANIE ROBÓT . WYKONANIE ROBÓT     
5.1. Zasady ogólne wykonania robót Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.  
6666. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT     
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w 
Ogólnej Specyfikacji Techniczne Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po 
zakończeniu etapu prac. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale 
wykonawcy oraz inspektora nadzoru. W czasie kontroli jakości będzie również 
oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów.  
7777. OBMIAR ROBÓT . OBMIAR ROBÓT . OBMIAR ROBÓT . OBMIAR ROBÓT     
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót Ogólne zasady obmiarów podano 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów określającą 
sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji 
przedmiarowej. 
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7.2. Jednostki obmiarowe Obmiar robót wykonuje w jednostkach m3.  
8888. PODSTAWA PŁATNOŚCI . PODSTAWA PŁATNOŚCI . PODSTAWA PŁATNOŚCI . PODSTAWA PŁATNOŚCI     
Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa przedłożona Inwestorowi w ofercie 
przetargowej, obejmująca całokształt kosztów związanych z realizacją umowy, na 
którą składają się: organizacja i zagospodarowanie zaplecza, zabezpieczenie placu 
budowy, koszty nadzoru wynikające z odrębnych przepisów (z wyjątkiem nadzoru 
inwestorskiego), wywóz gruzu drewna, złomu itp., usuwanie awarii związanych z 
uszkodzeniem nie zinwentaryzowanej sieci drenarskiej lub innych nie 
zinwentaryzowanych sieci, odwodnienie wykopów itp. Wartość ryczałtowa stanowi 
podstawę do zwarcia umowy przez Inwestora i Wykonawcę. Płatności będą 
realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.  
9999. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE . PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE . PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE . PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE     
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych .  
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp 
podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .  
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby 
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ST II.0ST II.0ST II.0ST II.09999                    Roboty wykończenioweRoboty wykończenioweRoboty wykończenioweRoboty wykończeniowe    
    
CPV: CPV: CPV: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431200-9 Kładzenie płytek ściennych     
45432111-5 Wykładziny elastyczne 
45431131-1 Montaż stolarki 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty wykończeniowe budowlane, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
39100000-3 Meble 
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji    
Zakres robót obejmuje: 
- Przygotowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach  do malowania, 
- Malowanie ścian i sufitów, 
- Prace wykończeniowe: uzupełnienie uszkodzeń ścian, posadzek, sufitów, glifów 
drzwiowych i innych elementów, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych, 
tynkowanie, szpachlowanie ubytków, malowanie farbami wysokogatunkowymi, 
- Prace wykończeniowe posadzki: uzupełnienie uszkodzeń posadzek powstałych podczas 
prac budowlanych w strefie prac (oraz ewentualnie innych zniszczeń w innych 
pomieszczeniach), 
- Prace wykończeniowe sufitu: uzupełnienie uszkodzeń sufitu powstałych podczas prac 
budowlanych w strefie prac (oraz ewentualnie innych zniszczeń w innych pomieszczeniach),  
- Wykonanie i zainstalowanie kratek wentylacyjnych, 
- Dostawa i ułożenie wykładzin posadzkowych, 
- Dostawa i montaż listew wykończeniowych przyposadzkowych, 
1.2. Określenia podstawowe1.2. Określenia podstawowe1.2. Określenia podstawowe1.2. Określenia podstawowe    
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w dziale 1.0. – Wymagania ogólne. 
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).    
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431200-9 Kładzenie płytek ściennych     
45431000-7 Posadzki  z płytek  
45432111-5 Posadzki elastyczne 
 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty wykończeniowe budowlane, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
39100000-3 Meble 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW    
Do wykonania robot wykończeniowych należy użyć następujących materiałów: 
• deski dębowe 
• lakiery, impregnaty, emulsje podkładowe do drewna 
• farby emulsyjne, akrylowe, olejne 
• płyty gipsowo-kartonowe 
• płyty okładzinowe przeciwpożarowe 
• tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 
• gładź gipsowa (szpachlowania nierówności i ubytków) 
• listwy narożne wzmacniające aluminiowe 
• wykładziny PCV 
• wykładziny dywanowe 
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• płyty meblowe 
• listwy przypodłogowe drewniane 
• drewno i płótno na blejtramy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
    
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN    
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg 
instrukcji producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT    
Należy wykonać roboty wykończeniowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej I zaleceniami 
producentów 
zastosowanych materiałów. 
5.1. Roboty tynkarski5.1. Roboty tynkarski5.1. Roboty tynkarski5.1. Roboty tynkarskieeee    
MateriałyMateriałyMateriałyMateriały    
Materiały, w tym zaprawy, woda, piasek, cement, wapno, do wykonania tynków zwykłych 
powinny odpowiadać wymaganiom PN. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża 
stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN lub PN-EN. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
zawierających zanieczyszczenia mineralne lub organiczne. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami normy PN. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być 
wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Warunki przystąpienia do robótWarunki przystąpienia do robótWarunki przystąpienia do robótWarunki przystąpienia do robót    
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Przygotowanie podłożaPrzygotowanie podłożaPrzygotowanie podłożaPrzygotowanie podłoża    
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywanie tynków zwykłychWykonywanie tynków zwykłychWykonywanie tynków zwykłychWykonywanie tynków zwykłych    
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien 
się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed 
jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do 
wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. 
5.2. Roboty malarskie5.2. Roboty malarskie5.2. Roboty malarskie5.2. Roboty malarskie    
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
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W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłożyPrzygotowanie podłożyPrzygotowanie podłożyPrzygotowanie podłoży    
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być 
oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN, dla danego typu farby 
podkładowej. 
GruntowanieGruntowanieGruntowanieGruntowanie    
Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  
1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówka 
epoksydowa. 
Wykonywania powłok malarskichWykonywania powłok malarskichWykonywania powłok malarskichWykonywania powłok malarskich    
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 
5.3. Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo5.3. Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo5.3. Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo5.3. Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo----kartonowychkartonowychkartonowychkartonowych    
Warunki wykonywania robótWarunki wykonywania robótWarunki wykonywania robótWarunki wykonywania robót    
Nie wolno montować elementów ścian przed zakończeniem prac, podczas których powstaje 
pył, jak również prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokości, przed przeprowadzeniem 
prób i testów tych instalacji oraz ich odebraniem. 
Przed rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche. 
Przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości 
minimalnej 15° C. i wilgotność w granicach 20% do 40%. 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy istnieją odpowiednie warunki do ich 
wykonywania 
Należy upewnić się, czy rozmieszczenie stelaży nie koliduje z innymi elementami. 
MontażMontażMontażMontaż    
Stelaż należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób dopasowany do linii i 
poziomów, bez załamań, z nie zabrudzoną! nie uszkodzoną widoczną siatką rastra. 
Tam, gdzie kanały lub inne urządzenia uniemożliwiają regularne rozmieszczenie stelaży, 
należy wykonać wzmocnienia najbliższych sąsiadujących stelaży lub zastosować konstrukcje 
pośrednie tak, aby zachować wymagane odległości podwieszeń. 
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W razie potrzeby należy bez kosztów dodatkowych dostarczyć dodatkowe wieszaki i wkładki. 
Należy umieścić układ sufitowy centralnie względem osi pomieszczenia pozostawiając z 
każdej strony równą odległość, chyba ze punkt centralny jest inaczej oznaczony na 
rysunkach 
Narożniki należy połączyć kątowo na uciąć. 
Należy stosować systemowe profile krawędziowe na połączeniach z innymi elementami 
wykończenia 
Zakładając płyty, należy upewnić się, że nie mają uszkodzonych krawędzi lub innych usterek, 
które mogłyby wpływać ujemnie na ich funkcjonowanie lub wygląd. 
Należy układać płyty pionowo , w jednej płaszczyźnie, bez zagięć, skręceń i wklęsłości. 
O ile system to przewiduje należy zamontować zaciski utrzymujące płyty na profilach stelażu. 
TolerancjeTolerancjeTolerancjeTolerancje    
Odchylenie ścian od pionu : 3mm na 3m. 
Wymagana dokumentacjaWymagana dokumentacjaWymagana dokumentacjaWymagana dokumentacja    
Należy dostarczyć kompletne dane dotyczące izolacji i zastosowanego systemu: stelażu 
metalowego, płyt gipsowych i akcesoriów. 
Stelaż metalowy Stelaż metalowy Stelaż metalowy Stelaż metalowy ----    wykonaniewykonaniewykonaniewykonanie    
Należy mocować stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji. 
Przed rozpoczęciem robót przeprowadzić montaż urządzeń elektrycznych i elementów 
instalacji wentylacji mechanicznych. 
Przeprowadzić montaż gipsowych płyt sufitowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
producenta. 
Do mocowania gipsowych płyt sufitowych do stelażu zastosować wkręty samo nawiercające 
3,5 mm o odpowiednich długościach. 
Dwuwarstwowe płyty gipsowe odporne na wilgoć: należy dodatkowo uszczelnić oraz 
zaimpregnować cięte krawędzie i otwory. 
Dylatacje: należy rozmieścić je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposób 
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie 
zatwierdzonym przez Projektanta upoważnionego przez Zamawiającego. Należy 
zabezpieczyć taśmą, wypełnić i pokryć szpachlówką odkryte złącza, krawędzie, narożniki, 
otwory itp. 
Zaszpachlowane miejsca należy oszlifować do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni. 
Należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, zgodnie z 
zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.4. Wykonywanie zabudów z płyt przeciwpożarowych5.4. Wykonywanie zabudów z płyt przeciwpożarowych5.4. Wykonywanie zabudów z płyt przeciwpożarowych5.4. Wykonywanie zabudów z płyt przeciwpożarowych    
Roboty dotyczą obudów przeciwpożarowych ścian oraz obudowy przeciwpożarowej schodów 
ewakuacyjnych (w przypadku wyboru takiego wariantu uzyskania odporności pożarowej 
schodów). 
Przy wykonywaniu prac należy stosować się do szczegółowych zaleceń producenta 
wybranego produktu i stosować wyłącznie rozwiązania techniczne odpowiednie do 
zastosowanego systemu oraz sposobu zalecanego sposobu montażu okładziny p.poż., 
gwarantujące uzyskanie wymaganych parametrów 
odporności pożarowej. 
Wszystkie materiały posiadające aktualne atesty i dopuszczenia. 
5.5. Roboty po5.5. Roboty po5.5. Roboty po5.5. Roboty posadzkarskiesadzkarskiesadzkarskiesadzkarskie    
Wymagania ogólneWymagania ogólneWymagania ogólneWymagania ogólne    
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata dł.2 m przyłożona w 
dowolnym punkcie podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. 
Podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami 
przewidzianymi w projekcie. 
Przy uzupełnianiu posadzki parkietowej, należy prace wykonać w taki sposób, aby 
uzupełnienie nie odbiegało od istniejącej posadzki. 
CPV 45431200CPV 45431200CPV 45431200CPV 45431200----9 Kładzenie płytek ściennych 9 Kładzenie płytek ściennych 9 Kładzenie płytek ściennych 9 Kładzenie płytek ściennych  
1. WSTĘP 1. WSTĘP 1. WSTĘP 1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 1.1. Przedmiot SST 1.1. Przedmiot SST 1.1. Przedmiot SST  
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Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót posadzkarskich i okładzinowych ścian.  
1.2 Zakres robót objętych SST 1.2 Zakres robót objętych SST 1.2 Zakres robót objętych SST 1.2 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
posadzkarskich okładzinowych ścian, które obejmują:  
- przygotowanie podłoża,  
- ułożenie płytek kamiennych na ścianach,  
- fugowanie  
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż stanowiska pracy do robót 
okładzinowych.  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY  
Do wykonania robót okładzinowych określonych w punkcie 1.2. przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów:  
2.1.2.1.2.1.2.1.    Woda (PNWoda (PNWoda (PNWoda (PN----EN 1008:2004) EN 1008:2004) EN 1008:2004) EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw klejowych stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki 
lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. P2.2. P2.2. P2.2. Płytki ścienne łytki ścienne łytki ścienne łytki ścienne  
( materiał i kolor według wskazania ( materiał i kolor według wskazania ( materiał i kolor według wskazania ( materiał i kolor według wskazania projektu )projektu )projektu )projektu )     
2.3. Zaprawa klejowa do płytek kamiennych2.3. Zaprawa klejowa do płytek kamiennych2.3. Zaprawa klejowa do płytek kamiennych2.3. Zaprawa klejowa do płytek kamiennych  
Stosować gotową cienkowarstwową zaprawę do mocowania płytek gresowych na typowych, 
nieodkształcalnych podłożach.  
2.4. Fuga do przestrzeni międzypłytk2.4. Fuga do przestrzeni międzypłytk2.4. Fuga do przestrzeni międzypłytk2.4. Fuga do przestrzeni międzypłytkowych. owych. owych. owych.  
Stosować gotową zaprawę do spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, zarówno na 
powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje między płytkami, spoiny w narożach ścian, 
w połączeniach ścian z posadzką i przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem 
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w łazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach 
prysznicowych. Krawędzie wypukłe na styku dwóch płaszczyzn należy zabezpieczyć listwą z 
tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikon 
sanitarny powinny stanowić jeden system danego producenta.  
3. SPRZĘT 3. SPRZĘT 3. SPRZĘT 3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Do wykonania robót związanych z kładzeniem płytek ściennych przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu:  
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
- szpachelki i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 
mm do rozprowadzania zapraw klejących,  
- kielnie,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
zapraw klejących,  
- mieszarki mechaniczne do zapraw,  
- wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t  
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
- gąbki do mycia i czyszczenia,  
- wkładki (krzyżyki) dystansowe,  
- poziomice i łaty do sprawdzenia równości powierzchni,  
Sprzęt stosowany do robót okładzinowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
służby techniczne Inwestora. 14  
4. TRANSPORT 4. TRANSPORT 4. TRANSPORT 4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
5. WYKONANIE ROBÓT 5. WYKONANIE ROBÓT 5. WYKONANIE ROBÓT 5. WYKONANIE ROBÓT  
Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od plam tłuszczu. Farby, luźne ziarnka 
piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki 
przeznaczone do klejenia nie wymagają nawilżania, należy je dokładnie odkurzyć. Zaprawę 
nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać 
kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nierdzewną lub plastikową). Płytki przyklejać w czasie 
do 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Położenie płytek można korygować w czasie do 
10 minut od ich przyklejenia. Czas zużycia kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 
godziny. Po całkowitym związaniu można przystąpić do spoinowania przyklejonych płytek.  
6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.16.16.16.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.  
6.26.26.26.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym) i z wadami.  
6.3. 6.3. 6.3. 6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  
6.4. 6.4. 6.4. 6.4. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, dylatacji, posadzek.  
7. OBMIAR ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót dla warstw wyrównawczych i posadzkowych jest m2, a dla 
podkładów pod posadzki – m2 lub m3.  
8. ODBIÓR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  
8.1. 8.1. 8.1. 8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.8.8.8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  
8.3. 8.3. 8.3. 8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
8.48.48.48.4. Odbiór powinien obejmować: Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać prześwitów większych niż 2 mm,  
Sprawdzenie wykonania okładzin ścian polega na:  
- sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin.  
- sprawdzeniu przylegania do podkładu.  
- sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,  
- sprawdzeniu wykonaniu cokolików,  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z umową.  
Cena obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy.  
10101010. Przepisy związane. . Przepisy związane. . Przepisy związane. . Przepisy związane.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe  
PN-84/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione  
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.  
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45431000454310004543100045431000----7 Posadzki  z płytek 7 Posadzki  z płytek 7 Posadzki  z płytek 7 Posadzki  z płytek     
MateriałyMateriałyMateriałyMateriały    
A. Płytki gresowe – wg projektu 
B. Płytki ceramiczne szkliwione wg projektu 

Wymagania dla materiałów pomocniczychWymagania dla materiałów pomocniczychWymagania dla materiałów pomocniczychWymagania dla materiałów pomocniczych    
Do okładzin ceramicznych na dokładnie wyrównanym podłożu należy stosować kleje  
SprzętSprzętSprzętSprzęt    
Roboty można wykonywać ręcznie , przy użyciu dowolnego sprzętu. 
TranspTranspTranspTransportortortort    
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
Zasady wykonywania okładzin ceramicznychZasady wykonywania okładzin ceramicznychZasady wykonywania okładzin ceramicznychZasady wykonywania okładzin ceramicznych    
 
1.Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu . 
2.Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stosować nie otynkowane lub otynkowane mury z 
cegły oraz elementy i ściany betonowe. 
3.Za pomocą kleju można mocować płytki na dokładnie wyrównanym podkładzie oraz na 
nieskorodowanej powierzchni istniejącej tynku o dostatecznej wytrzymałości .Powierzchnie te 
pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku 
dwuwarstwowego. Jeżeli tynk był uprzednio malowany , należy usunąć powłokę farby oraz 
dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Klej należy nakładać na podłoże ząbkowanej 
metalowej szpachli warstwą o grubości 2 mm , wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej 
każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do 
podłoża , należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji 
jaką ma zająć płytka w układanej warstwie , przesunięcie to nie powinno powodować 
zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm. W 
odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawić spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm 
. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej 
wodzie. 
4.Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej + 5 C . 
5.Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinna być 
większe niż 2 mm , odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm 
na długości łaty dwumetrowe. 
Kontrola jakościKontrola jakościKontrola jakościKontrola jakości    
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałó 
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 
- przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie : sprawdzenie zgodności klasy materiałów 
, opakowanie i mierzenie : - wymiarów i kształtu płytek , liczby szczerb i pęknięć , odporność 
na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną  należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym 
Obmiar robótObmiar robótObmiar robótObmiar robót    
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni. 
Odbiór robótOdbiór robótOdbiór robótOdbiór robót    
1.Badania podłoża , zależne od jego rodzaju , należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
odbioru podanymi dla tych robót budowlanych . Badanie powinno polegać na : 
                               - sprawdzenie protokołów odbioru robót poprzedzających 
                               - sprawdzenia przygotowania podłoża 
2.W przypadku klejenia płytek należy zbadać grubość warstwy kleju. Prawidłowość 
wykonania podkładu powinna być sprawdzona przy odbiorze częściowym przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. 
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3.Badania materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zaświadczeń o jakości i zapis w dzienniku budowy. 
Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny płytek , brak rys lub odprysków itp. 
4.Badania gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu : 
        a)    należytego przyleganie do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 
dowolnie wybranych miejscach – głuchy dźwięk  wskazuje na nie przyleganie okładziny do 
podkładu. 
        b)    prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych , pomiar odchyleń z dokładnością do 1 
mm. 
        c)    jednolitości barwy płytek 
Przepisy związanePrzepisy związanePrzepisy związanePrzepisy związane    
PNPNPNPN----85/B85/B85/B85/B----04500045000450004500    Wymagania i badania zapraw budowlanych i klei 
PNPNPNPN----63/B63/B63/B63/B----10145101451014510145    Posadzki z płytek kamionkowych , klinkierowych i lastrykowych . 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PNPNPNPN----68/B68/B68/B68/B----10156101561015610156    Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 
45432111454321114543211145432111----5 Posadzki elastyczne5 Posadzki elastyczne5 Posadzki elastyczne5 Posadzki elastyczne    
Wymagania szczegółowe dla posadzki PCVWymagania szczegółowe dla posadzki PCVWymagania szczegółowe dla posadzki PCVWymagania szczegółowe dla posadzki PCV    
Wykładzina układana z roli. 
Stosować się do zaleceń wybranego producenta posadzki PCV oraz stosować kleje, taśmy i 
inne materiały uzupełniające odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu 
układania wykładziny. 
2222. MATERIAŁY . MATERIAŁY . MATERIAŁY . MATERIAŁY     
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę 
zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2 Zaprawa samopoziomująca  
2.3. Wykładzina podłogowa homogeniczna PCV Wykładzina podłogowa homogeniczna PCV: 
- kolor jasnego betonu - grubość 2mm - waga 2780g/m2 - trudnopalna, klasa Bfl-S1, EN 
13501-1, klasa -1 ASTM E648 - antypoślizgowa na mokrej nawierzchni zgodnie z AS/NZS 
4586R10 - klasa ścieralności 50.000 cykli zgodnie z EN 13845, grupa P zgodnie z EN 649 
2.5. Klej do wykładzin podłogowych Uniwersalny klej dyspersyjny do klejenia wykładzin 
podłogowych na mokro i półmokro, posiadający aktualne świadectwo ITB i atest 
Państwowego Zakładu Higieny.  
2.6. Listwy przyścienne Listwy przyścienne z wykładziny podłogowej homogenicznej PCV, 
zgodne z Dokumentacją Projektową.  
3. 3. 3. 3. SPRZĘT SPRZĘT SPRZĘT SPRZĘT     
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01. 
Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia: - skalpel, - metr, - nożyce, - 
wałek - poziomnica.  
4444. TRANSPORT . TRANSPORT . TRANSPORT . TRANSPORT     
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01. Materiały należy przewozić 
krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie 
pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze 
skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.  
5555. WYKONANIE ROBÓT . WYKONANIE ROBÓT . WYKONANIE ROBÓT . WYKONANIE ROBÓT     
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01.  
5.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy 
cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
zaprawy na gładko. Wymagania podstawowe:  
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• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową, która 
określa wymaganą wytrzymałość i grubość.  
• Wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500.  
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń.  
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej trzech dni nie powinna być niższa niż +5°C.  
• Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę,  
• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu , 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 5.2. Wykonanie posadzki z wykładziny 
homogenicznej PCV Do wykonania posadzek z wykładziny homogenicznej PCV można 
przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
wykończeniowych i instalacyjnych.  
Przygotowanie podłoży:  
• podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową,  
• powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,  
• temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,  
• wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 
na 24 godziny przed układaniem,    
• wykładzina rulonowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
przycięta odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie, tak aby 
tworzyła zakłady szerokości 2-3 cm,  
• wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych,  
• wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża,  
• nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 
postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów,  
• posadzki wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami przyściennymi,  
• listwy przyścienne powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie 
dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.  
6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ŚCI ROBÓT ŚCI ROBÓT ŚCI ROBÓT     
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót 
podano w ST 00.01. Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą 
odbioru robót są dokumenty: - certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, atesty, - 
Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. Badania wykonanych podłóg składają się z 
badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów itp. oraz badań 
bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki.  
6.2. Kontrola jakości materiałów Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać 
świadectwa jakości producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.  
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6.3. Kontrola i badania podkładów pod posadzki Odbiór podkładu posadzkowego powinien 
być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; wizualnie i dokonując pomiarów wysokości 
cokołów,  
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej lub innych materiałów, z których 
podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi.  
6.4. Kontrola wykonania posadzek z wykładzin Kontrola wykonanych posadzek powinna 
obejmować:  
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności, atestów 
przedłożonych przez dostawców  
• Prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: - wykonania podkładu, - wykonania 
posadzki, - liniowość ułożenia wykładzin, - stopień przyklejenia do powierzchni, - wykonanie 
połączeń między wykładzinami. Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w ST. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia 
stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane 
prawidłowo.    
    
Kod 45421131Kod 45421131Kod 45421131Kod 45421131----1 montaż stolar1 montaż stolar1 montaż stolar1 montaż stolarkikikiki    
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW  
4.1. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek należy 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
4.2. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu oraz muszą być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób 
składowania - wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić prawidłowość wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzeniu powierzchni ościeża, należy je naprawić i oczyścić. Należy sprawdzić możliwość 
mocowania elementów do ścian i jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy 
wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i 
w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być nie miejsze od l mm na l m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być 
większe od: - 2 mm przy długości przekątnej do l m - 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia 
dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych.  
5.4. Osadzane elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą 
tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia należy wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej dopuszczonej do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
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5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków i spełniać wymagania dla robót malarskich.  
5.6. Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
5.7. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
6. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
6. l. CPV 45110000-1 Wykucie z muru Ostrożne wykucie z muru ościeżnic okiennych i 
drzwiowych drewnianych z odniesieniem i złożeniem we wskazane miejsce.  
6.2. CPV 45110000-1 Wykucie z muru Ostrożne wykucie z muru parapetów wewnętrznych 
drewnianych z odniesieniem i złożeniem we właściwe miejsce.  
6.3. CPV 45262500-6 Powiększenie otworów drzwiowych - ręczne wykucie otworu z 
wyrównaniem ościeży, odłożenie na bok połówek cegieł nadających się do ponownego 
wbudowania  
6.4.CPV 45410000-4 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III. - przygotowanie 
powierzchni do tynkowania - wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych w miejscach 
stykach murów (ścian)z ościeżnicami, - dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi 
6.5. CPV 45442100-8 Malowanie farbą emulsyjną tynków z przygotowaniem powierzchni - 
wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku, - 
zagruntowanie powierzchni, - malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych  
6.6. CPV 45442100-8 Malowanie farbą olejną tynków  
- dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem:  
- zeskrobanie łuszczącej się farby,  
- oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu,  
- reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową, 
- wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką,  
- zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie, 
- przetarcie całej powierzchni papierem ściernym, - pomalowanie farbą olej na całej 
powierzchni.  
6.7. CPV 45421132-8 Okna z PVC - osadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien, - 
wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, - uszczelnienie ościeżnic, - zamocowanie 
obramowania z kątownika  
6.8. CPV 45262500-6 Obsadzenie parapetów wewnętrznych z konglomeratu - ręczne 
wykucie gniazd i bruzd w ścianach bez względu na rodzaj zaprawy, - obsadzenie parapetów, 
- zreperowanie uszkodzonych tynków  
6.9. CPV 45111220-6 Wywóz stolarki i gruzu z rozbiórki samochodem skrzyniowym na 
odległość do l 0 km. - załadowanie gruzu na środki transportowe, - wywiezienie na odległość 
do 10 km. - wyładowanie ze środków transportu, - opłata za składowanie  
6.10. CPV 45421131-1 Drzwi - osadzenie ościeżnic oraz montaż drzwi, - wypełnienie 
wolnych przestrzeni pianką, - uszczelnienie ościeżnic  
6.11. CPV 45410000-4 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie - przygotowanie 
powierzchni do tynkowania, - wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z zatarciem 
gładzi packą, - wykonanie reperacji tynków    
    
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR    WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.    
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w dziale 1.0. - „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
wykończeniowych. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT    
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w dziale 1.0. - “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru prac podano w dziale 1.0. - “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA9. DOKUMENTY ODNIESIENIA9. DOKUMENTY ODNIESIENIA9. DOKUMENTY ODNIESIENIA    
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla niniejszego zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
Obowiązujące w dniu ogłoszenia przetargu: ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze, 
normy techniczne, normy branżowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty 
prawne dotyczące zakresu prac budowlano-montażowych, instalacyjnych, wykończeniowych 
i innych opisanych powyżej, 
w tym między innymi: 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z 
późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst ujednolicony) 
• Szczegółowe instrukcje producentów (dostawców) zastosowanych systemów budowlanych, 
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ST III. BRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHST III. BRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHST III. BRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHST III. BRANŻA  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH    
    

ST III. 01ST III. 01ST III. 01ST III. 01    ––––    INSTALACJE ELEKTRYCZNE         INSTALACJE ELEKTRYCZNE         INSTALACJE ELEKTRYCZNE         INSTALACJE ELEKTRYCZNE                                                                                 (CPV  (CPV  (CPV  (CPV  4531000453100045310004531000----3333    ))))    
                                ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200----2)2)2)2)    
                            INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I SYGNALIZACYJNYCHINSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I SYGNALIZACYJNYCHINSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I SYGNALIZACYJNYCHINSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH I SYGNALIZACYJNYCH    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (CPV 45316000(CPV 45316000(CPV 45316000(CPV 45316000----5)5)5)5)    
    
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 
montażem instalacji elektrycznych zasilających i oświetleniowych pomieszczeń akademików,  
 
1.2 Zakres stosowania ST1.2 Zakres stosowania ST1.2 Zakres stosowania ST1.2 Zakres stosowania ST    
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Projekt budowlano – wykonawczy remontu 
wnętrz budynku „G” i „F” ( akademiki nr 3 i 4 ) Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen.Jankego 
276.” 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot polegających 
na montażu instalacji elektrycznych. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST1.3 Zakres robót objętych ST1.3 Zakres robót objętych ST1.3 Zakres robót objętych ST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji elektrycznych zasilających i sterowniczych do urządzeń oraz 
oświetlenia sali narad. 
Zakres robot obejmuje: 
a) zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 
b) instalacje oświetleniowe, 
c) instalacje ochrony od porażeń. 
 
1.4 Określenia podstawowe1.4 Określenia podstawowe1.4 Określenia podstawowe1.4 Określenia podstawowe    
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót    
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robot oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Rodzaje materiałów zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej. Szczególnie dotyczy to ochrony przed porażeniem prądem. 
 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1 Parametry techniczne mater2.1 Parametry techniczne mater2.1 Parametry techniczne mater2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów iałów i wyrobów iałów i wyrobów iałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
norm państwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń 
elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw, jakości, 
np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane, itp., należy dostarczać ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokołami odbioru 
technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). 
 
2.2 Odbiór materiałów na budowie:2.2 Odbiór materiałów na budowie:2.2 Odbiór materiałów na budowie:2.2 Odbiór materiałów na budowie:    
- materiały takie jak: przewody, rury ochronne itp. należy dostarczyć na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego, 
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- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności 
z danymi wytwórcy, 
- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość 
wykonania robot, materiały należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robot 
 
2.3 Składowanie materiałów na budowie:2.3 Składowanie materiałów na budowie:2.3 Składowanie materiałów na budowie:2.3 Składowanie materiałów na budowie:    
Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych 
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. 
Urządzenia i sprzęt używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się 
dostarczenie urządzeń i aparatów bezpośrednio przed montażem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1 Trasowanie5.1 Trasowanie5.1 Trasowanie5.1 Trasowanie    
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami. 
Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed 
wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
 
5.2 Wprowadzenie prze5.2 Wprowadzenie prze5.2 Wprowadzenie prze5.2 Wprowadzenie przewodów i kabliwodów i kabliwodów i kabliwodów i kabli    
Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i 
ustawienia aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, 
odbiorniki) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej 
wytwórcy i uwzględniając następujące warunki: 
- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą 
być chronione, 
- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, 
- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne, 
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- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik 
jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonania 
instalacji szczelnych, 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione 
przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 
 
5.3 Przyłączenie przewodów i kabli5.3 Przyłączenie przewodów i kabli5.3 Przyłączenie przewodów i kabli5.3 Przyłączenie przewodów i kabli    
Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. 
Ponadto należy zachować następujące wymagania: 
- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla 
prawidłowego połączenia z zaciskiem, 
- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 
poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza 
się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu), 
- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 
do dowolnego zacisku, 
- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych należy izolować 
i unieruchomić, 
- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału 
izolacyjnego, 
- kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą. 
 
5.3 Przyłączenia odbiorników5.3 Przyłączenia odbiorników5.3 Przyłączenia odbiorników5.3 Przyłączenia odbiorników    
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. Połączenia mogą być wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 
kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy 
wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
 
5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów    
Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. 
 
5.5 Próby montażowe5.5 Próby montażowe5.5 Próby montażowe5.5 Próby montażowe    
Po zakończeniu robot należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych 
prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary pętli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemień, 
- próby funkcjonalne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT    
1. Sprawdzenie i odbiór robot powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami  
pkt. 10.0. 
2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
- zgodność wykonania robot z dokumentacją projektową, 
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- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, 
- pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do 
protokołu odbioru. 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
Obmiar robot obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 
komplet robot. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Wykonanie Robot określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikających wg 
zasad określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu    
Odbiór robot ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robot 
ulegających zakryciu należy sporządzić protokół podając również ocenę jakości robot. 
Odbiorowi elementów wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty 
instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robot 
montażowych. 
 
8.2 Odbiór końcowy8.2 Odbiór końcowy8.2 Odbiór końcowy8.2 Odbiór końcowy    
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robot przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
 
8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:    
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robot będących przedmiotem 
odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, 
protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację 
powykonawczą, instrukcje eksploatacji urządzeń 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i 
przedmiotem odbioru 
 
8888.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:    
− sprawdzić zgodność wykonanych robot z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robot odpowiednimi protokołami prób 
montażowych, sprawdzających przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w 
protokole prób i odbiorów. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące udział w 
czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
Odbiorowi końcowe podlegają:Odbiorowi końcowe podlegają:Odbiorowi końcowe podlegają:Odbiorowi końcowe podlegają:    
- instalacje elektryczne w pomieszczeniach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
1. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r. 
2. PN-IEC 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
3. PN-SEP-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
4. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
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wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwałą przewodów. 
6. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
7. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
8. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu 
znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 
9. BN-85/3081-01 03 Wytyczne przeprowadzania po monta żowych badań odbiorczych. 
10. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
11. Instrukcja badan odbiorczych urządzeń elektrycznych- MGiE 1982 r. 
12. Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowemu zgłaszania do certyfikatu na znak bezpieczeństw. 
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ST IST IST IST IVVVV. . . . BRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCHBRANŻA  INSTALACJI SANITARNYCH    
    
ST IV. ST IV. ST IV. ST IV. 01010101                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45330000453300004533000045330000----9999            Roboty instalacyjne Roboty instalacyjne Roboty instalacyjne Roboty instalacyjne     
                                                                                                                                                                                                                                                wodnowodnowodnowodno----kanalizacyjne i sanitarnekanalizacyjne i sanitarnekanalizacyjne i sanitarnekanalizacyjne i sanitarne    
                                                                                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45331000453310004533100045331000----6666            Instalowanie urządzeń grzewczychInstalowanie urządzeń grzewczychInstalowanie urządzeń grzewczychInstalowanie urządzeń grzewczych    
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  Kod CPV  45332000453320004533200045332000----3333            Roboty instalacyjneRoboty instalacyjneRoboty instalacyjneRoboty instalacyjne    
                                                                                                                                                                                                                                                wodne i kanalizacyjnewodne i kanalizacyjnewodne i kanalizacyjnewodne i kanalizacyjne    
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej,  
i wentylacji mechanicznej wg „Projekt budowlano – wykonawczy remontu wnętrz budynku „G” 
i „F” ( akademiki nr 3 i 4 ) Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen.Jankego 276.” 
1.2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
1.3.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w specyfikacji. 
urządzeniach budowlanych związaurządzeniach budowlanych związaurządzeniach budowlanych związaurządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym nych z obiektem budowlanym nych z obiektem budowlanym nych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne. 
dokumentacji budowy dokumentacji budowy dokumentacji budowy dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu , książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,; 
dokumendokumendokumendokumentacji powykonawczej tacji powykonawczej tacji powykonawczej tacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. aprobacie technicznejaprobacie technicznejaprobacie technicznejaprobacie technicznej 
- należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie właściwym organie właściwym organie właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
wyrobie budowlanym wyrobie budowlanym wyrobie budowlanym wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach 
i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym. 
Dziennik budowy Dziennik budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 
montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z 
zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub 
remontu. 
Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy" Kosztorys „ślepy" Kosztorys „ślepy" Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów Księga obmiarów Księga obmiarów Księga obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z 
ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w księdze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały Materiały Materiały Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant Projektant Projektant Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Rysunki Rysunki Rysunki Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 
dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /lub w ST to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub 
ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak może zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub ST. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Inspektora. 
W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi 
na koszt Wykonawcy. 
1.4.4 Zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 
trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
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maszynach i pojazdach Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
1.4.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 
mogą być stosowane. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane 
przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez 
Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed 
rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. 
Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 
Wykonawcę. 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w 
odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 
kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty 
techniczne ważne w chwili ich nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta 
w dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu 
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
2..3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli 
ten zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione w takim przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie 
posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 
wymaganiami poszczególny ST. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania 
ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób przechowywania i 
składowania niż podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrolę jakości. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2. Program zapewnienia iakośc KPZJl 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne 
terminy wykonania inwestycji. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi 
po zakończeniu budowy. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacji ą 
określoną w pkt ,które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7.Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
6.8 Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: – badanie dostaw materiałów – kontrolę prawidłowości wykonania 
Robót – kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, – ocenę estetyki 
wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
7 OBMIAR ROBÓT7 OBMIAR ROBÓT7 OBMIAR ROBÓT7 OBMIAR ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 
który jestktóry jestktóry jestktóry jest    
jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indzijedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indzijedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indzijedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w ej w ej w ej w 
niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia 
wartości zamówienia w oparciu o projekt budowlano wartości zamówienia w oparciu o projekt budowlano wartości zamówienia w oparciu o projekt budowlano wartości zamówienia w oparciu o projekt budowlano ----    wykonawczy.wykonawczy.wykonawczy.wykonawczy.    
Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez 
Wykonawcę wzrostu wartWykonawcę wzrostu wartWykonawcę wzrostu wartWykonawcę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. ości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. ości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. ości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. 
Błędne daneBłędne daneBłędne daneBłędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.    
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7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBOT8. ODBIÓR ROBOT8. ODBIÓR ROBOT8. ODBIÓR ROBOT    
8.1. Odbiór ostateczny robót 
8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje 
techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ł ew. uzupełniające lub 
zamień. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ; 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ; opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 „Odbiór ostateczny robót". 
8.6. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostką 
obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostką obmiarową 
jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury. 
8.7.Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
polskich norm, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne 
9. Szczegółowe warunki wykonania instalacji 
9.1 Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych PP łączonych 
poprzez zgrzewanie. Rury PP dla instalacji wodnych powinny odpowiadać normie polskiej i 
europejskiej. Rury powinny posiadać Atest dopuszczający do przesyłania wody pitnej. Rury 
PP łączone poprzez zgrzewanie, z zastosowaniem łączników przejściowych PP/ stal. 
Przewody PP zastosowane w instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji należy 
prowadzić w budynkach usług eksploatacyjnych i zaplecza socjalnego kierowców w bruzdach 
i pod tynkiem. 
Przewody układanie w bruzdach i pod tynkiem powinny być zabezpieczone przed tarciem o 
ich ścianki przez osłonięcie otuliną poliuretanową o grubości 10-13mm, Wielkość bruzdy 
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powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości 
zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody 
budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane 
połączenie na przewodzie. Na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji stosować armaturę 
dostosowaną do rur polipropylenowych. Zawory kulowe winny posiadać dwustronne 
rozłączne króćce. Woda ciepła przygotowywana będzie w wymiennikowni budynku łączności. 
Odbiory robót – międzyoperacyjny i częściowy – instalacji wodociągowej winny polegać: 
- przebieg tras instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacji oraz zgodność zastosowania 
właściwych materiałów i połączenia 
- prawidłowość wykonania podparć, uchwytów i punktów stałych 
- próba szczelności instalacji zgodnie 
- sposób prowadzenia przewodów i ich izolacja 
- lokalizacja podejść dopływowych 
- stan powierzchni i czystości przewodów 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które znikają w wyniku 
postępu robót. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 
sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
9.2 Instalacje p. poż 
Nie dotyczy. 
9.3 Kanalizacja sanitarna 
Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana została z rur PCV kielichowych z uszczelnieniem 
kielicha uszczelka gumowa. Rury montować na ścianach obiektu i w bruzdach wcześniej 
przygotowanych. Rury PCV należy montować minimalnym dopuszczalnym spadkiem 
poziomym 2,5%. Odgałęzienia przewodów poziomych powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kacie rozwarcia 450. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji obiektu za pomocą uchwytów . Na 
pionie należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt mocowany stale , 
zapewniający przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. 
Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynosi 1,0 m. Na 
każdym pionie należy zamontować czyszczak i rurę wywiewna. 
Urządzenia sanitarne mocować do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 
właściwe użytkowanie przyborów. 
Odbiory robót - międzyoperacyjny i częściowy - instalacji kanalizacyjnej winny podlegać: 
- przebieg tras kanalizacyjnych 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych 
- sposób prowadzenia przewodów pionowych i poziomych 
- lokalizacja przyborów sanitarnych 
9.4 Instalacja centralnego ogrzewania 
Przewody poziome rozprowadzające instalację centralnego ogrzewania należy prowadzić 
zgodnie z trasami wskazanymi na rysunkach. 
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wg następujących założeń: 
- przewody poziome w garażu oraz piony z rur stalowych Geberit Mapress łączonych przez 
zacisk 
- podejścia do grzejników wykonać w układzie połączenia gałązek bocznych 
- Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych z 
tworzyw sztucznych 
- Przewody poziome prowadzone w garażu należy montować ze spadkiem min. 5%o w 
kierunku odwodnień i 
krańcowych pionów. 
- W instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować grzejniki typu C 
- armatura kulowa – zawory kulowe PN 1,0 – 1,6MPa, t min =100oC 
- izolacje termiczne przewodów poziomych należy wykonać wg PN – 85/B-02421: otulinami z 
pianki 
poliuretanowej o charakterystyce nierozprzestrzeniającej ognia pod płaszczem z folii PCV 
- izolacja termiczna powinna być oznakowana zgodnie z PN-70/B- 01270 
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9.5 Wentylacja mechaniczna 
Nie dotyczy. 
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