
USŁUGI  PROJEKTOWE  -  NADZORY  BUDOWLANE 
 

ZDZISŁAW  CZAPLICKI              78-500  Drawsko  Pomorskie 
             ulica  Łąkowa  39 c                       tel.    790 – 204 - 024 

 
 
 
 

Specyfikacja  techniczna  wykonania 
i  odbioru  robót  budowlanych 

 

 
 
 
ZADANIE:        BUDOWA  ZAPLECZA  SZATNIOWO –           
                      MAGAZYNOWEGO  ZAGOSPODAROWANIA  
                      TERENU  BOISK  SPORTOWYCH      
                  78-530  Wierzchowo 

 
 
 
INWESTOR:     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki  
                    w  Wierzchowie   

78-530 Wierzchowo     
                    ulica  Parkowa  7                  
 
                                                                                                

 
                                                               Opracował; 

                                                               tech. bud.  Zdzisław  Czaplicki 

                                                               upr. nr  A/NB/8300/43/78  oraz  

                                                                                                                                           UAN/U/7342/464/91    
 

 

 

 

 
Drawsko  Pomorskie              -         kwiecień   2014  r. 



SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
CZĘŚĆ   I 
WYMAGANIA OGÓLNE  kod  CPV  45000000 - 7 
 

1.      Część ogólna 
 

1.1.   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
1.1.1. Zadanie: 
          Budowa  zaplecza  Szatniowo – magazynowego  zagospodarowania  terenu  boisk  sportowych    
          w  miejscowości  Wierzchowo  -  78-530  Wierzchowo  .          
 

          Inwestor:       Gminny  Ośrodek Kultury  Sportu  i  Turystyki  w  Wierzchowie  
                                78-530  Wierzchowo  ulica  Parkowa  7  
 

1.2.    Przedmiot  i  zakres  robót 
1.2.1.  Podstawowe  wielkości  charakteryzujące  roboty: 
           -    Powierzchnia  użytkowa       -         27,20 m2 
           -    Kubatura  budynku               -         79,10 m3   
 

1.2.2.   Zakres  i  rodzaj  robót  budowlanych. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na celu 
wykonanie  robót  związanych  z zamówieniem. 
W  szczególności  są  to  następujące  rodzaje  robót: 
-     Stolarka okienna  i  drzwiowa  
- Roboty  posadzkarskie  i  glazura   
- Roboty  tynkarskie  i  elewacyjne  
- Instalacje  wodno - kanalizacyjne   
- Instalacje  elektryczne  

 
1.3.   Informacje o terenie budowy 
Teren  jest  zagospodarowany  z  istniejącą  infrastrukturą  drogową,  dojazd  do  działki  od  strony  
zachodniej . Teren  działki  w   granicach  opracowania  jest  zabudowany.  Na  działce znajduje się 
budynek  świetlicy  wiejskiej . 
Budynek  zlokalizowany  jest  w  głębi  działki  w  dalszej  odległości  od  drogi  -  pasa  drogi .   
 

1.4.   Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Inwestor  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym  w  umowie 
o  wykonanie  robót  budowlanych,  oraz  specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych. 
Wykonawca  sporządzi  projekt  organizacji  budowy  i  harmonogram  robót ,  który  uzgodni z  
inspektorem  nadzoru.   
Roboty  należy  organizować  i  prowadzić  w  sposób , który  zapewni odpowiedni  komfort  
użytkowania  budynku . 
 

1.5.    Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z dokumentów  takich  jak  przedmiar robót, 
specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może  wykorzystywać  błędów,  opuszczeń  i  rozbieżności  w  ustaleniach 
poszczególnych  części  dokumentacji  oraz  w  dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu  winien  
natychmiast  powiadomić inspektora  nadzoru,  który dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
 

1.6.    Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszelkich istniejących na 
terenie prowadzonych robót instalacji i urządzeń, a w przypadku przypadkowego ich zniszczenia w 
trybie natychmiastowym powiadomi inspektora nadzoru, właściciela instalacji i urządzeń. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach nadziemnych oraz 
podziemnych pokazanych na planie sytuacyjnym obiektu, spowodowane w trakcie wykonywania  
robót. 

 



1.7.    Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska, a także unikania działań szkodliwych, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 
wód gruntowych, hałasu itp. powstających przy wykonywaniu robót budowlanych. Wszelkie odpadki i 
materiały z rozbiórki wykonawca usunie z terenu robót w miejsce do tego przeznaczone i czynność tą 
udokumentuje. Utylizacja  odpadków należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
W  przypadkach  szczególnych  (materiały zakwalifikowane do dalszego użytku, itp.),   na  polecenie 
inspektora  nadzoru  wykonawca  złoży materiał we wskazane miejsce. 
 

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wszelkie prace Wykonawca będzie prowadził zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności zgodnie 
z przepisami: „Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ” oraz „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót 
budowlanych”. 
Wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca jest 
zobowiązany zorganizować plac budowy i prowadzić roboty w sposób zapewniający przejazd 
pojazdom Straży Pożarnej lub innym pojazdom uprzywilejowanym na pobliskich drogach  i  w 
otoczeniu przedmiotowego budynku. 
 

1.9.    Plac budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

wykonania i przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego planu  zagospodarowania  placu  
    budowy i uzyskania jego akceptacji, 

utrzymania  porządku  na  placu  budowy, 

prawidłowego  i zgodnego z planem zagospodarowania placu budowy składowania  materiałów, 

prawidłowego i zgodnego z planem zagospodarowania ustawienia sprzętu i zaplecza budowy, 

utrzymania  w  należytej czystości  placu  budowy  oraz dróg i  ulic  w  jego  pobliżu. 
 

1.10.    Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót 
Szczegółowy  podział  przedstawiono   w  Części  II  niniejszej  specyfikacji. 
 

1.11.  Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. 
 

2.       Wymagania dotyczące właściwości  materiałów i wyrobów budowlanych 
 

2.1.    Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także zgodne z wymaganiami określonymi w Części II niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie inspektora nadzoru lub 
projektantów niezbędnych dokumentów potwierdzających właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych. Są to między innymi: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności z Polską Normą, instrukcje montażu itp. Niedopuszczalne jest stosowanie 
materiałów nieznanego pochodzenia oraz przeterminowanych.  
 

2.2.    Przyjęcie materiałów na budowę 
Podstawę przyjęcia materiałów na budowę stanowią: 
-  dokumenty od producenta, 
-  sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
-  sprawdzenie zgodności pomiędzy wymaganymi  właściwościami  wyrobów  a  dostarczonymi    
   dokumentami.  
   Wszystkie materiały i wyroby budowlane mogą zostać przyjęte na budowę, jeśli spełniają    
   następujące wymagania: 
-  są  właściwie  opakowane  i  oznakowane, 
-  spełniają   wymagane  właściwości, 



-  mają deklarację zgodności, certyfikat  zgodności  lub certyfikat  CE . 
 

2.3. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami  
           dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i  wyrobów. 
Sposób transportu, przechowywania i składowania materiałów powinien być zgodny  i  wymaganiami 
producenta oraz norm właściwych dla danego wyrobu lub materiału. 
 

2.4.    Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i wyroby budowlane dostarczone na plac budowy, które nie spełniają  wymaganych 
warunków i nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca usunie z placu budowy w trybie 
natychmiastowym. Roboty wykonywane przy użyciu takich materiałów Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 

3.     Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do  wykonywania robót   
        budowlanych 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu  takiego, jaki  zapewni  odpowiednią  jakość 
wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wykazu 
używanego sprzętu wraz z dokumentami dopuszczenia do stosowania (tam gdzie jest to wymagane 
przepisami) i uzyskanie jego akceptacji. 
 

4.     Wymagania dotyczące środków transportu 
Nie stawia się specjalnych wymagań odnośnie używanego sprzętu i maszyn. Środki transportu 
materiałów należy dostosować do rodzaju przewożonego materiału tak aby uniknąć jego uszkodzenia 
z jednoczesnym zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia inspektorowi nadzoru wykazu środków transportu i uzyskanie jego akceptacji. 
 

5.     Wymagania dotyczące właściwości wykonania  robót budowlanych 
 

5.1.   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową o wykonanie robót 
budowlanych, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 

5.2.    Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. 
 

6.     Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i  robót budowlanych 
 

6.1.   Materiały 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu na znak  
bezpieczeństwa, certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości 
technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Wymagana jakość 
materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub też innym równorzędnym dokumentem. 
Przy odbiorze materiałów należy dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonych materiałów z 
zamówieniem. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów należy każdorazowo wpisywać do dziennika budowy. 
 

6.2.    Roboty 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. SST odpowiadającej 
danemu zakresowi robót. 
W przypadku drobnych robót towarzyszących tam nie ujętych - zgodnie z ustaleniami 
inspektora nadzoru. Odbioru robót, które nie zostały opisane szczegółowo w SST należy dokonać w 
oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydane przez 
Wydawnictwo Arkady w 1990r. lub ustalone indywidualnie przez inspektora nadzoru. 

 
7.    Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Należy stosować jednostki obmiaru robót zgodne z przedstawionymi w przedmiarze robót. 
 

8.    Odbiór robót  budowlanych 



Odbiór końcowy robót zostanie dokonany w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w  umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Podstawą dokonania odbioru końcowego będzie: 

 oświadczenie inspektora nadzoru  o zgodności wykonania robót z dokumentacją,   o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót oraz ewentualnie użytkowanych 
przez Wykonawcę pomieszczeń. 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 zaświadczenia o jakości użytych materiałów i wyrobów zgodnie z niniejszą specyfikacją, 

 wykonanie robót zgodnie z wymaganiami stawianymi w niniejszej specyfikacji, 
Roboty powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki kontroli dadzą wynik pozytywny, a  dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem  merytorycznym. 
W przypadku nie spełnienia chociażby jednego z tych warunków robota nie powinna być odebrana. W 
takim przypadku należy zastosować jedno z następujących rozwiązań: 
-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami   
   określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do   
   odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i  trwałości  
   wykonanych robót zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie  odbioru z  jednoczesnym   
   obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń  umowy, 
-  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 odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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 dotyczących odbioru końcowego. 
 

9.   Rozliczenie robót 
Rozliczenie nastąpi po całkowitym wykonaniu robót. Podstawą płatności jest cena  ryczałtowa podana 
przez  Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach  umownych. 
W przypadku prac, których zakres jest zależny od stanu technicznego elementów konstrukcji 
podlegających ocenie w toku prowadzonych prac (po odkryciu) lub w przypadkach konieczności 
wykonania robót w ilości innej niż założona w przedmiarze ,. 
 

10.    Dokumenty odniesienia 
 

10.1.  Dokumentacja  projektowa 

 Przedmiar robót 
 

10.2.   Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia        
           techniczne 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst  
     jednolity); 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w  Sprawie ogólnych  
     przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  
     pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Normy i aprobaty techniczne wyszczególniono w kolejnych tomach Części II niniejszej  
      specyfikacji. 
 
 

STS  CZĘŚĆ  II 
WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE 
 

STOLARKA  BUDOWLANA  kod  CPV 45421100-5 
 
1.    Wstęp 
 

1.1.   Przedmiot specyfikacji 



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 
związanych z wymianą stolarki  okiennej  i  drzwiowej zewnętrznej  -  w  obiekcie objętym 

zamówieniem. 
 

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

1.3.    Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu 
montaż stolarki  drzwiowej wraz z montażem haków  zawiasów  zamków  skobli  i.t.p.  
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

1.4.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją , 
niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 

2.       Podstawowe  materiały 
 

2.1.    Podstawowe  materiały 
-    w  zakresie  stolarki  okiennej  / według  zamówienia  indywidualnego  na  wykonanie   
     stolarki  z  wysokoudarowego  PCV /  
   

Uwaga:   przed zamówieniem  należy  wykonać  pomiary  otworów  okiennych.  
               wbudować należy  stolarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami  i  zamkami.  
 

a)    Drzwi  wewnątrz  lokalowe  wejściowe  do  pomieszczeń  -  płytowe , gładkie  wzmocnione ,    
 zawieszone  na  2  zawiasach ,  ościeżnice  stalowe   

b)    Drzwi  łazienkowe  wyposażone  dodatkowo  w  kratki  lub  otwory  wentylacyjne  -  łączna    
       powierzchnia otworów  i  szczeliny  pod  skrzydłem  -  200 cm2  
c)  Drzwi  zewnętrzne  aluminiowe  jednoskrzydłowe  ciepłe  -  według   
       indywidualnego   zamówienia  wyposażone  w  haki , zawiasy , bolce -  okucia  zabezpieczone   
       fabrycznie  trwałymi  powłokami  antykorozyjnymi .skoble .. 
d)    Pozostałe  materiały  uzupełniające  m.in.: kotwy  stalowe  do  montażu stolarki,  pianki  
       poliuretanowe,  silikony  -  w  zakresie  robót  związanych  z  obróbką  obsadzenia 
e)    Farby  dyspersyjne  stosowane  wewnątrz  zgodne  z  PN-C-81914:2002 
 

3.   Sprzęt 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
 

4.    Transport 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
 

5. Wykonanie robót 
a)  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. 
b)  Stolarkę należy montować wg wytycznych podanych przez producenta. 
c)  Różnice wymiarów przekątnych w przypadku okien i drzwi nie powinny przekraczać 3  mm. 
d)  Po osadzeniu skrzydeł należy sprawdzić sprawność działania przy ich otwieraniu.    
     Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy  zamykaniu  
     dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
e)  Ościeża wewnętrzne należy obrobić za pomocą zaprawy CW kat. III. 
f) Powierzchnie przeznaczone do malowania należy przygotować poprzez oczyszczenie, usunięcie          

zniszczonych, łuszczących się powłok, naprawę rys, pęknięć i ubytków oraz wygładzenie 
nierówności poprzez szpachlowanie. Przygotowaną powierzchnie pomalować dwukrotnie farba 
emulsyjną w przypadku ścian i ościeży . 

g) Farby należy nanosić  równomiernie w dwóch warstwach za pomocą szczotki lub wałka. Na 
malowanej  powierzchni nie dopuszcza się prześwitów, przebarwień itp., kolor powinien być      
jednolity, a powierzchnia gładka. 

 
 
 



6.    Kontrola jakości 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:  
-  zgodności wymiarów,  
-  jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,  
-  wykończenia powierzchni,  
-  połączeń konstrukcyjnych,  
-  prawidłowego działania części ruchomych i okuć.  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie:  
-  stanu i wyglądu elementów pod względem pionu i poziomu,  
-  rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
-  uszczelnienia przy ościeżach,  

-  działania części ruchomych,  
 

7.   Obmiar robót 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I . 
 

8.    Odbiór robót 
Całość robót podlega odbiorowi etapowemu. Część robót opisanych w pkt. 5 podlega 
zasadom odbioru robót ulegających zakryciu. W przypadku tym należy dokonać odbioru 
następujących faz robót: 
-  przygotowanie otworów do montażu stolarki , 
-  zamocowanie i uszczelnienie, 
-  przygotowanie podłoży pod powłoki malarskie, 
 

9.    Podstawa płatności 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
 

10.   Przepisy związane 
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i  badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  – Arkady 1989 r. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
 

STS  CZĘŚĆ  II 
WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE 
 

WYKONANIA  PODŁÓG  I  POSADZEK  kod  CPV 45430000 
 

1.    Wstęp 
 

1.1.   Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 

związanych  z  wykonaniem  podłóg  i  posadzek  w  obiekcie  objętym  zamówieniem. 
 

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

1.3.    Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu 
wykonanie  posadzek  i  okładzin  w  obiekcie  przetargowym . 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

1.4.    Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
przedmiarową , niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 

2.       Podstawowe  materiały 
 

2.1.    Podstawowe  materiały 
W  zakresie  wykonania  podłóg  i  posadzek  wraz  z  okładzinami  ścian  w  szczególności :  
-    woda  wg.  PN-EN 1008:2004  -  niedozwolone  jest  używanie  wód  zawierających  tłuszcze   
     organiczne ,  oleje  i  muł . 
-    piasek  wg.  PN –EN 13139 : 2003  
-    cement  wg.  normy  PN –EN 191-1:200 
-    zaprawy  klejące  - wg.  EN 12004  -  do  klejenia  gresów  stosować  odpowiednio  preparaty   
     zwiększające  ich  przyczepność .  Zaleca  się  stosować  zaprawy  szybko  twardniejące  i   
     mrozoodporne ,  szczególnie  w  wiatrołapie  i  holach  wejściowych .  
-    spoiny  -  wg.  PN EN 13888  -  w  pomieszczeniach  mokrych  stosować  spoinę  elastyczną   
     odporną  na  wnikanie  wody  gładką ,  odporną  na  zarysowania  o  wysokich  parametrach   
     roboczych . 
-   płytki  ceramiczne  podłogowe   -   według  właściwości :  
     a/  barwa  według  wzorca  producenta  
     b/  nasiąkliwość  wodna                    wg.  ISO 10545-3 , 
     c/  wytrzymałość na  zginanie     -     min  4 %   
     d/  siła  łamiąca                           -     min  35,0 MPa  
     e/  odporność  na  ścieranie       -     klasa  3 – 4 
     f/  współczynnik  tarcia  kinetycznego  w  stanie  suchym  wg. PN 86/6781-02> 0,22 
     g/  odporność  na  kwasy  i  zasady  o  słabym  natężeniu  wg.  ISO 10 545 – 13  GLA - GLB . 
     h/  odporność  na  działanie  środków  myjących ,  wg.  normy  j. wyżej   -  GA 
     i/   odporność  na  plemienie  wg.  normy  jak  wyżej  -  klasa  min.  5 
     j/   wymagany  gatunek              -      I  
     k/  powierzchnia                         -      matowa    
-  płytki  podłogowe  gresowe    -  według  właściwości  
    a/  barwa  według  wzorca  producenta  
    b/  nasiąkliwość  wodna                    wg.  ISO 10545-3 , 
    c/  wytrzymałość  na  zginanie     -     min 50,0 MPa  
   d/   siła  łamiąca                           -     min  2200 N  
   e/   odporność  na  ścieranie  wg. ISO 10545-6     -     max. 130  mm3 
   f/    współczynnik  tarcia  kinetycznego  w  stanie  suchym  wg. PN 86/6781-02> 0,24 
   g/  odporność  na  kwasy  i  zasady  o  słabym  natężeniu  wg.  ISO 10 545 – 13  GLA - GLB . 
   h/  odporność  na  działanie  środków  myjących ,  wg.  normy  j. wyżej   -  GA 
   i/   odporność  na  plemienie  wg.  normy  jak  wyżej  -  klasa  min.  5 
   j/   wymagany  gatunek              -      I  
   k/  powierzchnia                         -      matowa       
   Płytki  gresowe muszą  być  uzupełnione  następującymi  elementami :  
   a/   listwy  przypodłogowe  
   b/   narożniki  i  kątowniki . 
   Płytki  wiatrołapu  wejściowego  muszą  być  mrozoodporne ,  kolor  jak  w  holu  głównym . 
 

3.    Sprzęt 
Należy  spełnić  wymagania  podane  w  Części  I  niniejszej  specyfikacji. 
 

4.    Transport 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach ,  do  wysokości  
składowania  1,50 m 
 

5. Wykonanie robót : 
Wymagania  podstawowe . 
a)  Powierzchnie przeznaczone do wykonania  okładzin  oraz  posadzek  należy przygotować poprzez       
oczyszczenie, usunięcie   zniszczonych, łuszczących się podkładów , naprawę rys, pęknięć i ubytków 
oraz wygładzenie nierówności .  



b/  podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  przepisami  który  określa  wymaganą  
wytrzymałość ,  grubość  oraz  rozstaw  szczelin . 
c/  roboty  wykonywać  w  temperaturach  od + 5 oC  do  +  25 oC . 
d/  podkład  cementowy  winien  być  oddzielony  od  pionowych  elementów  paskiem  papy ,  folii  
izolacyjnej  lub  taśmy  dylatacyjnej  z  pianki . 
e/  w  podkładzie  winne  być  wykonane  szczeliny  dylatacyjne . 
f/  dylatacje  przeciwskurczowe  w odstępach  nie  większych  niż 6 m ,  przy  czym  powierzchnia  
pola  zbliżonego  do  kwadratu  nie  powinna  przekraczać  36 m2 .  
g/  elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów , gatunków  odcieni  i 
barw . 
h/  w  miejscu  styku  płytek  ceramicznych  z  kratkami  ściekowymi  wykonać  uszczelnienia  
silikonem . 
 

6.    Kontrola jakości 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:  
-  zgodności wymiarów,  
-  jakości  materiałów, z których została wykonana posadzka ,  
-  wykończenia powierzchni,  
-  połączeń  konstrukcyjnych,  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie:  
-  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  pionu  i  poziomu,  
-  przyczepności  okładzin  /  brak  głuchego  odgłosu  przy  opukiwaniu . 
-  rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania kierunku  poziomego  i  pionowego  -  < 2 mm/mb   
   pomiar  prześwitu  przy  użyciu  łaty  dwumetrowej .  
-  uszczelnienia  przy  wejściach  i  schodach .  
-  prawidłowość  wykonania  podkładu ,  posadzki  i  dylatacji . 
-  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  / cieplnych ,   
    wilgotnościowych /    
-  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  podkładu  posadzki  i  dylatacji .  
 

7.   Obmiar robót 
Należy  postępować  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  Części  I . 
 

8.    Odbiór  robót 
Całość  robót  podlega  odbiorowi  etapowemu.  Część  robót  opisanych  w  pkt. 5  podlega 
zasadom  odbioru  robót  ulegających  zakryciu.  W  przypadku  tym  należy  dokonać  odbioru 
następujących  faz  robót: 
-  kontrola  częściowa , 
-  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego , ukształtowania  powierzchni  poprzez  ocenę  wzrokową   
-  sprawdzenie  grubości  posadki , wykonania  cokołów  oraz  badanie  prostoliniowości . 
-  przygotowanie  podłoży  pod  posadzki , 
 

9.    Podstawa płatności 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
 

10.   Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  – Arkady 1989 r. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
 

STS  CZĘŚĆ  II 
WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE 
 

POKRYCIA  DACHOWE  kod  CPV 45260000 - 7 

 
1. Wstęp 
 

1.1.     Przedmiot specyfikacji 



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru robót 
związanych z wymianą pokrycia dachu wraz z innymi robotami towarzyszącymi  związanymi  z 
naprawą  pokrycia  dachowego itp. w obiekcie objętym zamówieniem. 
 

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

1.3.    Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  umożliwiające  i  mające na celu 
wykonanie  naprawy i  wymiany pokrycia dachu. 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych . 
 

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  dokumentacją 
projektową, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za  prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 

2. Podstawowe materiały 
 

2.1. Podstawowe materiały 
a) Środek do zabezpieczania drewnianych elementów budowlanych przed korozją biologiczną i   
      ogniem FOBOS – M2 wg AT-15-3039/2003 
b) Folia paroprzepuszczalna (wstępnego krycia) zgodna z odpowiednią Aprobatą Techniczną   
      spełniająca następujące wymagania: 
      -   wymagana paroprzepuszczalność: 2000g/m2/24h 
      -   masa powierzchniowa 115g/m2 
c)   Materiał drzewny o następujących wymaganiach: 
–    łaty, kontrłaty, deski , bale itp. impregnowane FOBOSEM M-2 metodą kąpieli, 
–    klasa wytrzymałościowa C 27 wg PN-B-03150:2000 
–    wilgotność nie większa niż 18% 
d)   Blacha ocynkowana  gr. 0,55 mm 
d) Blacha stalowa ocynkowana powlekana plaska gr 0,5-0,6 mm  
e) Śruby wg PN-85/M-82101 lub PN-88/M-82121 ocynkowane klasy 5.6; podkładki ocynkowane   
      kwadratowe lub okrągłe klasy 4. Dla śrub M12 należy stosować podkładki kwadratowe 50/5 lub  
      okrągłe 58/6, dla śrub M16 należy stosować podkładki kwadratowe 60/5 lub okrągłe 58/6. 
f)   blacha ocynkowana gr 0,55 mm 
g)   Haki rynnowe ocynkowane. 
h)   Uchwyty do rur spustowych ocynkowane. 
i)    beton C12/15 wg PN-EN 206-1:2003  
 

3.   Sprzęt 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
 

4.  Transport 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
 

5.   Wykonanie robót 
 

5.1 Roboty  dekarskie 
5.2 Rozbiórka  pokrycia  połaci dachu z blach  ocynkowanych  nie  nadających się do użytku .  
1.   Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon. 
2.   Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów  komunikacyjnych dla   
      osób  pieszych , nie mniejszej niż 1,00 m  przy  stosowaniu osłon. 
3.   Zastosowanie odpowiednich środków technicznych , celem zmniejszenia  emisji środków   
      chemicznych. 
4.   Odspajania materiałów – przykręconych  płyt  wkrętami , wyłącznie  narzędziami  ręcznymi. 
a/.  Rozbiórka obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych nie nadających się do dalszego użytku. 
b/.  Rozbiórka kominów w części wystającej ponad dach. 
b) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej należy wykonać zgodnie z wymaganiami     
      PN-61/B-10245 . 



c)   Kołnierze ścian i kominów wyprowadzić min. 15 cm powyżej pokrycia. 
d)   Elementy drewniane przed impregnacją należy oczyścić z kurzu i pyłu. 
f) Ewentualne  Impregnacje  prowadzić po dokładnym oczyszczeniu podłoża – usunięciu gruzu, 

polepy itp. ze stropu. Roztwór roboczy impregnatu należy barwić w celu umożliwienia odróżnienia 
drewna impregnowanego od nieimpregnowanego. 

g) Rury spustowe powinny być oddalone od powierzchni ściany na odległość 30 mm,  ich odchylenie 
od pionu nie powinno przekroczyć 25 mm a od linii prostej 3 mm/2mb. 

h) Spoiny powinny być całkowicie  wypełnione zaprawą aż do lica, a spoiny pionowe muszą być                  
przesunięte  o pół  długości  cegły,  

      Wierzch komina przykryty czapką betonową zbrojoną z okapnikiem . 
 

5.1.1   WYWIEZIENIE GRUZU 
Z terenu obiektu samochodami ciężarowymi , skrzyniowymi lub samowyładowczymi  do 5 t. na  
odległość 5 km. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu , dostosowany do technologii wykonania elementów 
robót. 
    

 5.1.2.    TRANSPORT – WYWÓZ   
Wybór środków transportu oraz metod transportu , dostosowanych do technologii wykonania 
elementów robót. 
 

5.3 Roboty  pokrywcze 
 
a) Z uwagi na ugięcia istniejącej konstrukcji dokładność wykonania podkładu z łat  zostanie ustalona 
przez inspektora nadzoru po wykonaniu pomiarów odchyleń od płaszczyzny na etapie wykonawstwa. 
b) Folię dachową należy układać zgodnie z instrukcją producenta i mocować do krokwi  za pomocą 
kontrłat. 
c) Folię paraizolacyjną montować po spodniej stronie izolacji cieplej bez przerw, klejąc styki taśmą 
dwustronnie przylepną. 
d) Styki łat powinny znajdować się na krokwiach; na jednej krokwi należy łączyć co najwyżej co drugą 
łatę. Długość łat powinna zapewniać oparcie łaty na co najmniej 3 krokwiach (łaty min. 
dwuprzęsłowe). Rozstaw łat przyjąć zgodnie w wytycznymi producenta dachówki. 
e) Wzdłuż  kosza dachowego przewidzianego do krycia blachą cynkowo – tytanową powinna być 
przybita deska środkowa – wzdłuż osi kosza, a po jej obu stronach – deski łączone na styk. 
f) Pokrycie dachu należy ułożyć zgodnie z instrukcją producenta danego systemu stosując kompletny 
zestaw wyrobów , a ponadto: 
- w rzędach i kolumnach mocować wszystkie  blachodachówki, 
- mocować wszystkie blkachodachówki wokół wyłazów, okienek, kominów itp. 
- mocować wszystkie gąsiory. 
- wszelkie przebicia dachowe (włazy, okna, kominy itp.) należy zabezpieczyć obróbkami 
  blacharskimi z blachy ocynkowanej. 
g) W celu wentylacji połaci należy zastosować gąsiory wentylacyjne zapewniające 
powierzchnię przekroju wylotu min. 200 cm2/mb kalenicy zgodnie z rozwiązaniem 
systemowym. 
h) Pokrycie dachu powinno spełniać następujące wymagania: 
- prawidłowość kierunku krycia: 
* blachodachówki  powinny  być  ułożone  na  łaceniu  prostopadle  do  okapu, w  taki  sposób aby 
  sznur  przeciągnięty  wzdłuż  poszczególnych  arkuszy  blachodachówek  był  poziomy  i  
  jednocześnie  dotykał  dolnego  widocznego  brzegu  w  danym  rzędzie, 
* odległość  od  sznura  do  dolnego  brzegu  pozostałych  blachodachówek  w  tym  rzędzie  nie 
  powinna  przekraczać 1 cm, 
* odchyłki  od   kierunku  poziomego  należy  przyjąć  wg  pkt  5.1.a) 
- rozmieszczenie styków (szwów)  prostopadłych  do  okapu: 
* styki  powinny  tworzyć  linie  prostopadłe  do  okapu, a dopuszczalne odchyłki nie mogą 
  przekraczać 1 cm na długości 1 m i 3 cm na całej długości 
i)  Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej należy wykonać zgodnie z 
    wymaganiami PN-61/B-10245 . 
j)   Kołnierze ścian i kominów wyprowadzić min. 15 cm powyżej pokrycia. 
k)  Elementy drewniane przed impregnacją należy oczyścić z kurzu i pyłu. 
l) mpregnacje więźby prowadzić po dokładnym oczyszczeniu podłoża – usunięciu gruzu, polepy itp.   
      ze stropu. Roztwór roboczy impregnatu należy barwić w celu umożliwienia odróżnienia drewna    



      impregnowanego od nieimpregnowanego. Roboty impregnacyjne przy zastosowaniu  FOBOSU  
      M-2 należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w instrukcji producenta oraz AT-15-  
      3039/2003. 
m)  Rury spustowe powinny być oddalone od powierzchni ściany na odległość 30 mm,   
      ich odchylenie od pionu nie powinno przekroczyć 25 mm a od linii prostej 3 mm/2mb. 
n)   Przemurowanie kominów  ponad dachem 

 

6.  Kontrola jakości 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
  
7.  Obmiar robót 
Należy  postępować zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  Części I 
 

8.  Odbiór robót 
Całość robót podlega odbiorowi etapowemu. Część robót opisanych w pkt. 5 podlega  zasadom 
odbioru robót ulegających zakryciu. W przypadku tym należy dokonać odbioru  następujących faz 
robót: 
- przygotowanie podłoży do robót impregnacyjnych, 
- prawidłowe wykonanie robót impregnacyjnych, 
- prawidłowość wykonania obróbek blacharskich, 
 

9.    Podstawa płatności 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
 

10.   Przepisy związane  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
powszechnego użytku. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i   cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 10230-1:2002 Gwoździe z drutu stalowego – Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia. 
 
 

SST CZĘŚĆ  II 
WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE 
 

INSTALACJE  WODNO – KANALIZACYJNE  , CO 
kod  CPV  45332200-5 ,  45332300-6 ,  45331100-7 
 

1.   Wstęp 
 

1.1.   Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  wymagań  wykonania  instalacji  wodno – kanalizacyjnych  w obiekcie objętym 

zamówieniem. 
 

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

1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  zakres  robót  branży  sanitarnej , szczegółowo  
określony  w  przedmiarze  . 
 

1.4.   Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją , 
niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, a także za  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 

2. Podstawowe materiały 



 

Wszystkie  materiały  zastosowane  do  realizacji  robót  powinny  odpowiadać, co  do  jakości  
wymogom wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu i  stosowania  w budownictwie ,  określonym  w  art. 
10  Ustawy  Prawo  Budowlane ,  wymaganiom przedmiarów  robót  oraz  wymaganiom specyfikacji  
istotnych  warunków  zamówienia .  
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  użyte  do  wykonania  zadania  muszą  posiadać  świadectwa 
dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  a  przy  ich  stosowaniu  muszą  być  
spełnione  zasady  określone w  załącznikach  do  tych  dokumentów .   
  
3.   Sprzęt 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
 

4.   Transport 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
 

5.      Wykonanie robót 
 

5.1.   Wykonanie robót  w  zakresie  branży  instalacji  sanitarnej .    

a)   wykonać  instalacje  wody  zimnej ,  ciepłej  cyrkulacji  wraz  z  podejściami  odpływowymi  do   
      baterii ,  płuczek  ustępowych  oraz  zaworów  czerpalnych . 
b)   wykonać  instalację  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  podejściami  odpływowymi  z  miski   
      ustępowej ,  umywalki ,  kratki  ściekowej . 
c)   montaż  miski  ustępowej  typu  kompakt  wraz  z  deska  sedesową  typu  twardego . 
d)   montaż  umywalek  zlewozmywaka  . 
e)   montaż  instalacji  i  grzejników  centralnego  ogrzewania . 
f)    próby  szczelności  instalacji  wodociągowej  oraz  centralnego  ogrzewania . 
 

6.    Kontrola jakości 
Należy  postępować  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  Części I 
 

7.   Obmiar robót 
Należy  postępować zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  Części I 
 

8.    Odbiór robót 
Roboty  opisane  w  pkt. 5 podlegają  zasadom  odbioru  robót  ulegających  zakryciu.   
 

9.  Podstawa płatności 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
 

10.  Przepisy  związane 
 

10.1. Normy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych. Arkady 1989 .  
Należy stosować przepisy  zgodnie  ST  „ Wymagania  ogólne  wykonania  i  odbioru  robót  
instalacyjnych  -  tom II .   
 



ST 02.02 – INSTALACJA  ELEKTRYCZNA 
(CPV 45310000-3) 

ROBOTY W ZAKRESIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  ORAZ  OPRAW 
ELEKTRYCZNYCH  
( CPV 45311000-0) 
 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

montażem instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania „Możliwości i warunki techniczne uruchomienia aparatury badawczej do 

laboratoryjnego określania niezbędnych do realizacji Projektu SatBałtyk parametrów optycznych, chemicznych i 

fizycznych prób wody morskiej” w pomieszczeniach nr 122 i 122a Budynku Instytutu Oceanologii PAN w 

Sopocie. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 

montażu instalacji elektrycznych. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 

b) instalacje siłowe, 

c) instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych, 

d) instalacje ochrony od porażeń. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 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.  

Rodzaje aparatury, opraw oświetleniowych, tablic i osprzętu oraz materiałów pomocniczych 

zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie innych rodzajów opraw, aparatury i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne 

jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, które będą 

uzgodnione w obowiązującym trybie z Projektantem i Zamawiającym, i które nie pogorszą 

parametrów technicznych przyjętych rozwiązań. Szczególnie dotyczy to ochrony przed porażeniem 

prądem i natężenia oświetlenia w pomieszczeniach oraz w komunikacji. 

2.0 MATERIAŁY 
2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych 

(PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i 

urządzenia, dla których wymaga się świadectw, jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia 

prefabrykowane, itp., należy dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, aprobatami 

technicznymi lub protokółami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). 



2.2 Odbiór materiałów na budowie: 
- materiały takie jak: tablice rozdzielcze główne i pomocnicze, oprawy oświetleniowe, przewody 

należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, 

- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy, 

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem - poddać badaniom określonym 

przez dozór techniczny robót 

 

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. 

3.0 SPRZĘT 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich, jakości oraz wytrzymałości. Urządzenia i 

sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny 

być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane 

na budowie, powinny mieć aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniające do ich eksploatacji. 

4.0 TRANSPORT 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót 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 ich 

konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio przed montażem. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. 

Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

W 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. 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 

konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytkach wraz z założeniem pokryw. 

 
5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli 
Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 

aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice, 

oprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i 

uwzględniając następujące warunki: 

- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być 

chronione, 

- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 

powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, 



- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 

przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne, 

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik 

jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonania instalacji 

szczelnych, 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione przed 

uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 

 

5.3 Przyłączenie przewodów i kabli 
Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Ponadto należy zachować następujące 

wymagania: 

- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla 

prawidłowego połączenia z zaciskiem, 

- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się 

poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza się 

zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu), 

- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich 

do dowolnego zacisku, 

- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych należy izolować 

i unieruchomić, 

- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału 

izolacyjnego, 

- kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polska Norma 

-  

5.3 Przyłączenia odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia mogą być wykonane, jako 

sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy 

odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub 

przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 

5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów 

Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. 

 

5.5 Próby montażowe 
Po zakończeniu robót 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. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIORU ROBÓT 
1. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt. 10.0. 

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie punktów świetlnych 

zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów 



natężenia oświetlenia w pomieszczeniach badawczych i pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet 

robót. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 

określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 

przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających 

zakryciu należy sporządzić protokół podając również ocenę jakości robót.  

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty instalacji, 

które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 

 

8.2 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

 

8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany 
do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących przedmiotem 

odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, 

protokółów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację 

powykonawczą, instrukcje eksploatacji urządzeń 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i 

przedmiotem odbioru 

 

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową,          

- warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

      -     sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób      

      montażowych, sprawdzających przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w   

      protokóle prób i odbiorów. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Inwestora i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 

Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i 

usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

 

Odbiorowi końcowe podlegają: 

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach. 

9.0. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r. 

2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe. 

3. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinitowej. 

4. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektroenergetycznym 



5. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 

6. BN-85/3081- żowych badan odbiorczych. 

7. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

8. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

9. Instrukcja badan odbiorczych urządzeń elektrycznych- MGiE 1982 r. 

10. Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobów podlegających 

obowiązkowemu zgłaszania do certyfikatu na znak bezpieczeństw. 

11. Katalog przewodów instalacyjnych i opraw. 
 
UWAGA: 
Jeżeli  w  niniejszej  specyfikacji  użyte  zostały  określenia   -   „ dokumentacji  projektowej „  
lub  „ projektu  budowlanego  „ należy  przez  to  rozumieć ,  że  dotyczy  to  również 
dokumentacji  kosztorysowej  z  przedmiarem  robót  wraz  niniejszą  specyfikacją  techniczną    


