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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
  
SST-03.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Dla   „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń   szkolnych na pomieszczenia przedszkolne  w   budynku Szkoły 
Podstawowej w Grodzcu” 
 
 
1.  WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na 

pomieszczenia użytkowe. Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem roboty  budowlane związane z: 

1. Projektowane drzwi o klasie EI 60 odporności ogniowej. 
2. Projektowana wymiana drzwi bezklasowych na drzwi o klasie EI 30 odporności ogniowej. 
3. Zamontowanie od wewnątrz pomieszczenia 2x płyta GKF 12,5mm o odporności ogniowej     
    EI 60. 
4. Wymiana okna na okno w klasie EI 60. 
5. Wymiana drzwi na drzwi o klasie EI 60 odporności ogniowej (90x200) 
6. Projektowane zamurowanie okien gr.12 cm (237/175, 237/175, 84/175, 150/175) 
7. Projektowane zamurowanie drzwi (159/202) (gr. 12 cm) 
8. Przesunięcie i wymiana lampy. 
9. Projektowana ściana gr. 12 cm (szer.254/wys. 305) z drzwiami 120/200 o odporności   
    ogniowej EI 60. 
10. Projektowane wysunięcie ściany oddzielenia przeciwpożarowego na co najmniej 0,3 m  
     poza lico ściany zewnętrznej o wys. 370cm 
11. Projektowane zamknięcie drzwiami wyjść z pomieszczeń na drogę komunikacji ogólnej  
     (2szt. drzwi 90/200) 
12. Naświetla nieotwieralne o klasie EI 60 2 szt (61x138) montowane od wewnątrz pomieszczenia. 
13. Zamontowanie od wewnątrz pomieszczenia 2x płyta GKF 12,5mm o odporności ogniowej     
    EI 60. 
14. Projektowana wymiana drzwi na drzwi o klasie EI 60 odporności ogniowej (90/200) 
15. Projektowana wymiana drzwi na drzwi o klasie EI 60 odporności ogniowej  
16. Wymiana drzwi 90/200 (2szt) 
17. Projektowany hydrant wewnętrzny  HP 25 mm 
18. Wymiana części lamp zgodnie z rysunkami.  
 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania jak w tytule 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
 
 
1.3. Zakres Robót objętych OST .        
 
Stan istniejący  
Budynek  aktualnie jest  użytkowany z przeznaczeniem na cele dydaktyczno-naukowe   
i administracyjne.  Konstrukcja budynku tradycyjna.  Budynek posiada instalacje - woda, prąd, p.poż. Stan konstrukcji 
budynku dobry. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują czynności obejmujące prace zgodnie z  klasyfikacją robót wg 
kodu  CPV 
 
KOD CPV   -  45453000-7 „Roboty renowacyjne i remontowe” 
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń  szkolnych na pomieszczenia przedszkolne  
                                            w   budynku Szkoły Podstawowej w Grodzcu 
 

 

 4

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
(informacje dotyczące dokumentacji j, organizacji robót budowlanych, terenu budowy) 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z  Przedmiarem , ST i poleceniami 
Inspektora . 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
 

Przetargowa Dokumentacja  będzie zawierać: 
 Przedmiar robót 
 specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 
 założenia wyjściowe do kosztorysowania robót 
 dokumentację projektową 

 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Przedmiar, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  Zamawiającego stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarze, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji 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 bliską 
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 Przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt wykonawcy. 
 
 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego Robót.  
 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie - w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 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. 
 
 
 
 
 
 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 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 Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora. 
 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 
 
 
2. MATERIAŁY 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
 
 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. 
 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy 
wygrodzić i oznakować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację 
na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy 
przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy 
umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni 
stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się 
w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych 
materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
- 5m od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich spękania, 
wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze 
stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 
Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje 
się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, 
dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień  przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
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3. SPRZĘT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , ST i 
wskazaniach Inżyniera 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 Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
- obsługiwany przez przeszkolony personel, 
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w 
miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 
instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności 
konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z 
uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o 
nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub drugi pojazd powinny zapewniać bezpieczne 
przemieszczenie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o 
dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać 
wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym 
napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1.2m od 
pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów 
na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta.  
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych.  
Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla 
zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń 
mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one 
przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i 
dozoru tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować 
niezbędne środki ostrożności.  
 
 
 
 
   

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń  szkolnych na pomieszczenia przedszkolne  
                                            w   budynku Szkoły Podstawowej w Grodzcu 
 

 

 8

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie ciągłości  Robót zgodnie z dokumentacją przedmiarową , ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. 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 wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z dokumentacją projektową . Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie,  w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inżyniera 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 ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z umową , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora . 
 
 
 
 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora . 
 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor 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. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności materiałów i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor 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 certyfikacją określoną       w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
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. 
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. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

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 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. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji, 

 
 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości  i harmonogramów Robót, 
 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
 

- uwagi i polecenia Inspektora, 
 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

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

ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
 

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.  
 
 

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. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich 
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
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Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na 
podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi 
złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do 
tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie 
od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy 
założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej 
wielkości). 
 
 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 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 przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi końcowemu. 
 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 ustaleniami z Projektantem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót. 

 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
  
 
8.2. Odbiór częściowy. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
 
 
 
8.3. Odbiór wstępny 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. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Przedmiarem  i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego. 
 

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: 
 

1. Dokumentację obmiarową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 

 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.4. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy 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 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Przedmiarze robót 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 

transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
 - aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 - instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 - umowa z inwestorem 
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r. 
- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
-  

 pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
 

 PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw. 
 PN-EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

.                    PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
 

SST-01.00  Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe 
 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – 
Wymagania ogólne  

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych  występujących w obiekcie: 
 

- Demontaż istniejących okien 
- Demontaż ( wykucie z muru) istniejących drzwi 
- wykonanie  ( wykucie w murze ) otworów okiennych 
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki  

     - transport złomu pochodzącego z rozbiórki  
 

1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1. Materiały 
Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują. 
2. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
3. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
wysypaniem . 
4. Wykonanie robót. 
6.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
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- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
6.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5. Kontrola jakości robót. 
Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „  w ST-00.00- Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót 
rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . 
 

6. Obmiar robót 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostkami obmiarowymi są: 

   - demontaż okiem, drzwi – m2 
- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki – m3  

 
7. Odbiór robót 
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
10.Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 
11.Przepisy związane 
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi  zmianami) 
- 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) 
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SST-02.00  
 

 Roboty instalacji ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych. 
 

1.0. Wstęp 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac związanych z montażem ścianek działowych  z  płyt  gipsowo – kartonowych  na ruszcie 
metalowym. 

1.2  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 . 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
 

- ścianek działowych wewnętrznych z płyt gipsowo –kartonowych  

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. 

2.0. Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2  Stosowane materiały  

   -      płyty gipsowo – płyta GKF 12,5mm o odpornosci ogniowej EI 60 
-       profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej : 
                                  np. elementy konstrukcyjne ścian działowych 
                                        profile NIDA U, C, UA 
                                        elementy konstrukcyjne sufitów podwieszonych 
                                        profile NIDA CD, UD LW 
-      akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty, 
        taśmy uszczelniające, kołki rozporowe,   masy szpachlowe, kleje gipsowe,         
        taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń producenta systemu 

Wariantowo możliwe jest zastosowanie materiałów i technologii zapewniających porównywalne parametry 
techniczne np. systemu RIGIPS z płytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT. 
Uwaga : miejsca zastosowania określonych rodzajów płyt gipsowych określone zostaną przez wytyczne 
Zamawiającego .  
     
3.0. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. 
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3.2  Sprzęt do wykonywania robót  

Do obróbki płyt i montażu ścianek, zabudów i sufitów podwieszonych należy 
używać wyłącznie sprzęt zalecany i określony przez producenta systemu. 

4.0. Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

4.2  Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi odpowiadającymi pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez Inżyniera. Na 
środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z instrukcjami transportu. 
Płyty g-k należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków 
transportowych do płyt. Przy obróbce i montażu płyt należy przestrzegać wskazówek producenta systemu. 
Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić  naroży i krawędzi. 
Aby zapobiec ewentualnym odkształceniom lub innym uszkodzeniom płyty g – k muszą być składowane 
na płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. 
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 

5.0  Wykonywanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00.00. 

5.2  Zasady wykonywania robót 

1 Płyty gipsowo – kartonowe Nida – Gips należy mocować do konstrukcji nośnej  szkieletu ściany lub 
szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nośnej budynku. 
2. W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub pochwytów należy w szkielecie 
wykonać odpowiednie wzmocnienia  przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy 
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. 
3. Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać  starannie wg. wskazań instrukcji 
montażu przekazanej przez producenta. Płyty gipsowo – kartonowe jako wykończenie ścian wewnętrznych 
murowanych  należy mocować do odpowiednio przygotowanej płaszczyzny ściany przy pomocy placków 
kleju gipsowego rozmieszczonych w ilości określonej przez producenta. W pomieszczeniach wilgotnych 
należy zastosować płyty gipsowo – kartonowe NIDA Woda ( GKBI ) impregnowane.  

6.0. Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 

6.2  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
  Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. 

7.0. Obmiar robót 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- ścianek działowych wewnętrznych z płyt gipsowo –kartonowych – m2 

8.0. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń  szkolnych na pomieszczenia przedszkolne  
                                            w   budynku Szkoły Podstawowej w Grodzcu 
 

 

 19

8.2  Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie 
pomiary i atesty. 
 
8.3. Podstawa odbioru robót wykonania ścianek i sufitów 
Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 
odnotowane w dzienniku robót, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem. 
Odbiór robót powinien się odbywać  po osadzeniu stolarki (ościeżnic) i całkowitym wykonaniu ścianek, 
okładzin czy sufitów. 

9.0.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wg zasad określonych w pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne. 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10.0.  Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
PN-B-79405  Płyty gipsowo - kartonowe 
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 
PN-96/B-02874   - płyty gipsowo - kartonowe jako  Materiały niepalne 
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SST-03.00  Roboty tynkarskie 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- wykonanie gładzi gipsowych 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Materiały 
Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie większych niż 
100x100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi. 
Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 
a w szczególności: 
a) nie zawierać domieszek organicznych, 
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 
c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 
mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych  
PN-88/B-32250. 
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
 
4. Transport. 
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeśli mur 
jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki 
zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
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Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub 
druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża. 
Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), 
a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. 
Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone 
przed korozją. 
 

5.2 Roboty właściwe – tynkowanie 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są między innymi  we wnętrzach 
pomieszczeń . Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Gładź 
należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :  
- jakości zastosowania materiałów i mieszanek tynkarskich, 
- prawidłowości przygotowania podłoży , 
- przyczepności tynków do podłoża  
- grubości tynku, 
-  wyglądu powierzchni tynku ,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku , wykończenia tynku na narożach , stykach 

i szczelinach dylatacyjnych. 
W szczególności przy wykonywaniu robót należy :  
- zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy wyposażenia budynku przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem 
- zachować staranność przy skuwaniu tynków, z usunięciem ewentualnych podkładów z mat trzcinowych 

i luźnych fragmentów tynków – bez uszkodzenia podłoża ceglanego lub innego 
7. Obmiar robót 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest : 
- wykonanie gładzi gipsowych – m2 
8. Odbiór robót 
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
11.Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

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

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

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
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SST-04.00  Roboty malarskie 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania 
ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
n/w robót malarskich występujących w obiekcie : 
- pomalowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów- farbą emulsyjno akrylową  
- wykonanie izolacji wodnej ( np.  unigruntem ) 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 
sztuką budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Materiały 
2.1. Woda (pN-ENI008:2004). .  
Niedozwolone jest do robót wykończeniowych użycie wód ściekowych, bagiennych oraz zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.2. Mleko wapienne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  
2.3. Farby budowlane gotowe  
Farby niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.4. Środki gruntujące  
 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  
- powierzchni betonowych lub tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej  
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą. w stosunku 
1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  
3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu agregatów tynkarskich . 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
4. Transport. 
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
5. Wykonanie robót. 
5.1 Roboty przygotowawcze  
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu nowych tynków i 
miejsc naprawionych 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu). 
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Tynki uprzednio malowane farbami należy oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć 
wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać  śladów stare farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
Elementy metalowe należy przed malowaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zapraw, odtłuścić 
i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, bez zepsutych i wypadających 
sęków oraz zacieków  żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 
żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawić szpachlówką 
 
 
 
 
5.2  Roboty właściwe – malowanie i nanoszenie powłok izolacyjnych 
Roboty powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 50 C i nie wyższej niż 250 C, a temperatura 
podłoża nie przekraczała 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylacje. 
Elementy które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przed 
zabrudzeniem. 
Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb i powłok. 
Powłoki malarskie powinny być : 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie; 
- aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk; 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Inspektorem 
Nadzoru; 
- bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla; 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek; 
Powłoki izolacyjne powinny być : 
- przystosowane do układania na nich płytek podłogowych, 
- bez uszkodzeń prześwitów podłoża, 
- ułożone równomiernie zgodnie z zaleceniami producenta. 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do malowania: 
 podłoża: 
- wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym 
 materiałów 
- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach 
-  wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki 

wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały nie dający się usunąć osad, nadmierne utrzymujące się 
spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny. 

Po wykonaniu malowania należy ocenić jakość powłok malarskich biorąc pod uwagę : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym, z odległości 

około 0,5 m; 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym  
- wyschniecie tej powłoki z wzorcem producenta 
- sprawdzenie odporności na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  
W szczególności przy wykonywaniu robót należy zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy 

wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem . 
7. Obmiar robót 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest : 
- pomalowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów- farbą emulsyjno akrylową – m2 
- wykonanie izolacji wodnej ( np.  unigruntem ) – m2 
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8. Odbiór robót 
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
11.Przepisy związane 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania  
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane  
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne  
BN-82/6118:32 Pokost lniany  
PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogólnego stosowania  
PN -C-8190 l :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania  
BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną  
PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
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SST-05.00  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki budowlanej w ramach zadania określonego we Wstępie  
ST-00.00  – Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie n/w robót w zakresie stolarki budowlanej występujących w obiekcie : 
- montaż okien z aluminium EI60  
 
- montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych EI 60  

 

 
.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1. Materiały 
- Drzwi z zimnego aluminium służące do wejścia z klatki schodowej na korytarz powinny być w dolnej połowie 
nieprzezierne z warstwą ocieplającą, powyżej przeszklone szybą  o podwyższonej odporności.    
- Drzwi zewnętrzne, fabrycznie wykończone z ościeżnicami  
- Okna z profili PCV,  z szybami bezpiecznymi, w wersji rozszczelnionej,  wyposażone w klamki. 
2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie  
3. Transport. 
Do transportu drzwi służą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do 
przewożenia tego typu materiału szklanego .Transport powinien być   zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4. Wykonanie robót. 
13.1 Roboty przygotowawcze  
a. Roboty przygotowawcze  
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. Ościeżnice 
okien z profili aluminiowych mocować do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie punktów 
mocowania podanym w instrukcji montażu przez producenta , jednak nie większych odstępach niż 70 cm . 
 Szerokość szczelin montażowych przy osadzaniu okien w murze określa instrukcja montażu producenta. 
Niezależnie od tego , minimalna szerokość szczelin montażowych pionowych i szczelin linii nadproża , winna 
wynosić 10 mm . 
Sposób osadzania ościeżnic drzwiowych w murach grubych i ściankach działowych określa pkt  2.3.10 normy  
PN-68/B-10020 „ Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze „ .  
 
b. Roboty właściwe  
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Ustawienie okna  należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm , a różnice wymiarów po przekątnych 
nie powinny być większe od : 

- 2 mm przy przekątnej do 1 m 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m . 
Zamontowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelin montażowych 

materiałem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu świadectwem ITB . 
 Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć . 
Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
Przed zamontowaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie . 
Po zamontowaniu , drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki . 
Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków. 
 
5. Kontrola jakości robót. 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 
- zgodności wymiarów 
- sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby 
- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki 
-  
6. Obmiar robót 
 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest : 
- montaż okien aluminiowych – szt. 
- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych – mb 
- montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych – szt. 
7. Odbiór robót 
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
11.Przepisy związane 
PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania . 
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-13083: Szkło budowlane bezpieczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Stolarka budowlana i szklenie . 
 Wyd. Arkady W-wa 1990 r .  
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SST-06.00  Roboty murowe 
 
I. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 
materiałów ceramicznych. 

l .2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

Przebudowa istniejących ścian 
 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, wykucie bruzd dla belek - wykonanie nadproży nad 

nowymi otworami drzwiowymi 

 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 

1.4. Określenia podstawowe 

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

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

 
II. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw 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. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 
a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mrn 
b) Masa 4,0-4,5 kg 
c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
d) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez 
całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły -10% cegieł badanych. 
e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%. 
f) Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 
g) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
h)  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
i)   Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak    uszkodzeń po badaniu.  
j)   Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości l ,5 m na inne cegły nie rozpadła się 
na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.2.2. Cegła dziurawka klasy 5 
a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
b) Masa 2,15-2,8 kg 
c) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
d) Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
e) Gęstość pozorna l ,3 kg/dm3 
f) Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
g) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy 
składników zaprawy dla marki 30: 

cement:           ciasto wapienne:             piasek 
l       :               l              :              6 
l                 :               l              :              7 
l                 :            1,7             :              5 
cement:          wapienne hydratyzowane:    piasek 
l                   :               l              :              6 
l                 :               l              :              7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:           ciasto wapienne:              piasek 
1  :          0,3          :           4 
l              :          0,5          :          4,5 
cement:          wapienne hydratyzowane     piasek 
l               :            0,3            :             4 
l               :            0,5            :           4,5 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

2.4. Belki stalowe 
Dwuteownik stalowy normalny - parametry i wymiary zgodnie z dokumentacją projektową, 

2.5. Zaprawa cementowa 
Do montażu belek i wykonania przesklepień należy stosować zaprawę cementową w stosunku min. l:4. 
Ilość  składników na l m3 zaprawy cementowej: 
Stosunek obj.               cement [kg]     piasek [m3]            woda [l]                  1:1 

  808                1,03                     324  
1:1,5                  635            0,79            305  
1:2                    538            0,9                 277  
1:3                    411            1,03                     236  
1:4                    326                1,08                     230 

2.6. Stal 
Do wykonania konstrukcji stalowych w murach stosuje się: 
l. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; SOSY wg PN-EN 10025:2002  
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

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

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach 
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm 
-3do 15m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna 
krzywizna l .5 mm/m. 

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

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać l mm/m. 
(4) Bednarka wg PN-76/H-92325 

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

(5) Pręty okrągłe wg PN-75/H93200/00 Pręty dostarcza się o długościach: 
- przy średnicy do 25 mm - 3-10 m 
- przy średnicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. Tolerancje 
wymiarowe wg ww normy. 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń  szkolnych na pomieszczenia przedszkolne  
                                            w   budynku Szkoły Podstawowej w Grodzcu 
 

 

 29

 Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwali. 

 Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

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

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub 
partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 znak wytwórcy  

 profil  

 gatunek stali 

 numer wyrobu lub partii  

 znak obróbki cieplnej.  

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

Jako łączniki występują: połączenia na śruby. 
2.7.l. Śruby 

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

dla średnic 8-16 mm - 4.8-11 
dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-11 
• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

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

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
III. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
IV. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
V. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej  

l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
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zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robot po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
 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. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda 

ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)   Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 

5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
5.2. Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy 
otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły 
pełnej.5.3. Wykonywanie przesklepień otworów w murach  

Roboty obejmują: 
- Ręczne wykonanie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach, 
- Wykonanie i rozebranie stęplowań i deskowań 
- Murowanie przesklepień cegłami, 
- Obsadzenie i obmurowanie końcówek belek stalowych, 
- Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach oraz w części nad belkami.  

W istniejących murach o gr. ponad 1,5 cegły przesklepienia należy wykonywać odcinkowo, dopiero po obsadzeniu belek i 
wykonaniu przesklepienia na połowie grubości ściany można wykonywać bruzdy pod obsadzenie belek na pozostałej 
grubości ściany. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
 i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 
 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
- na l m długości  
- na całej długości 
 

 
1 
15 
 

 
2 
30 
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
- na l m długości  
- na całej długości 
 

 
1 
10 
 

 
2 
10 
 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach:  
do 100 cm                            szerokość  
                                            wysokość  
ponad 100 cm                      szerokość  
                                             wysokość 
 

 
 

+6,-3 
+15,-l 

+10,-5 
+15,-10 

 

 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10.-5 
+15,-10 

 

 
Kontrola jakości przesklepień polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. 
VII. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru dla poz.: 

 -  l mb wykonanego przesklepienia 
-  l m3 wykonanej konstrukcji lub muru 

Jednostką obmiarową robót murarskich ścian jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu belek, prętów, przekładek montażowych, szalunków ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę belek większych od 
wymaganych w projekcie. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
 
 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 wykonanie ścian, przesklepień, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN197-1.-2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń  szkolnych na pomieszczenia przedszkolne  
                                            w   budynku Szkoły Podstawowej w Grodzcu 
 

 

 32

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
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 SST 07.00  - Instalacje sanitarne - Instalacja wodociągowa hydrantowa 
 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przystosowanie do wymagań przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej hydrantowej w budynku Szkoły 
Podstawowej w Grodźcu.  

W zakres robót wchodzą: 

- montaż hydrantów wewnętrznych, zawory hydrantowe, montowane na scianie, Dn˙25˙mm 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Terenem budowy będzie budynek Szkoły Podstawowej w Grodźcu. Na terenie wokół budynku istnieje możliwość 
składowania materiałów. Armatura, urządzenia, narzędzia pracy mogą być składowane w pomieszczeniach 
zamykanych, udostępnionych wykonawcy na czas prowadzonych robót. Użytkownik udostępni wykonawcy 
pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne dla pracowników. W budynku można korzystać z WC. 
Wszystkie pomieszczenia budynku będą dostępne dla wykonywania robót przez cały dzień. Organizacja robót 
będzie ograniczona dostępnością do pomieszczeń, a jej prawidłowość zależeć będzie wyłącznie od wykonawcy. 

1.4. Nazwy i kody 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 

• Pojęcia ogó lne 

Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, 
służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
 
Hydrant wewnętrzny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia pożaru. 

Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie 
obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i 
dokumentacją projektową. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą Prawa Budowli [9] stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118, z późniejszymi 
zmianami [68]. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69]. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami) [70]. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne 
oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci. 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

2.2. Materiały do wykonania instalacji  
• Zawory hydrantowe, montowane na scianie, Dn˙25˙mm 

2.3. Składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. 

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na 
podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 
 
 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 

Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia 
montera instalacji hydraulicznej,  
 
 
3.2. Sprzęt do robót przygotowawczych, wykończeniowych i montażowych 
 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z 
technologii prowadzenia robót. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń  szkolnych na pomieszczenia przedszkolne  
                                            w   budynku Szkoły Podstawowej w Grodzcu 
 

 

 35

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Podczas montażu instalacji hydrantowej na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały 
przenoszone będą ręcznie. Transport kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z 
hurtowni. Wykonawca może się tutaj posiłkować specjalistycznym transportem będącym w dyspozycji hurtowni, 
bądź transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozu materiałów 
i urządzeń o mniejszych gabarytach. 

4.2. Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez pod 
klinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 

4.3. Transport armatury odcinającej i regulacyjnej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna (< DN 25) powinna być pakowana w skrzynie lub 

pojemniki.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB część "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy. Przy budowie instalacji przestrzegać warunków technicznych określonych w Ustawie Prawo Budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

5.2. Roboty montażowe 
 

5.2.1. Warunki ogólne 
 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
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5.2.2. Montaż instalacji  

5.2.2.1. Montaż przewodów 

wodociągowych 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość 
przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna-wynosić 0,1 m. 

Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wodociągowych prowadzone pod stropem należy prowadzić ze 
spadkiem wynoszącym, co najmniej 3o/oo w kierunku odbiornika. 

Przewody instalacji wody zimnej dla celów bytowo -gospodarczych układać w izolacji z pianki polietylenowej np. 
Thermacompakt S o gr. min. 6 mm. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną.. Trasy przewodów 
powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy 
prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby 
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację 

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w 
połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w 

7tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z 
łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały 
pęczniejące pod wpływem wody). 

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar 
i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z 
armaturą oraz urządzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe 
wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z 
tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności i zabezpieczenia instalacji. 

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju robót. 
Kontrola wykonania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

6.3. Kontrola jakości robót 
 

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
c) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 
d) w okresie gwarancyjnym 

6.3.2. Badanie hydrantów 

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
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Należy sprawdzić wyposażenie fabryczne oraz zgodność montażu z Instrukcją Producenta, należy sprawdzić 
ciśnienie wypływowe wymagane zgodnie z PN dla zaworów hydrantowych oraz ich wydajność. 

6.3.3. Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z 
dokumentacją; połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie 
odległości połączeń względem podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne 
wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 

6.3.4. Badanie armatury obejmuje: 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania 
poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji hydrantów, miejsc i sposobu wbudowania. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne" pkt 7.0. 

Jednostką obmiarową jest dla: 
• kształtki, łączniki, zawory, 1 szt. 
dla każdego typu i średnicy 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki 
należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót.  

8.1.3. Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część "Wymagania ogólne". 
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10. PRZEPISY 

ZWIĄZANE 

10.1.  

•      Inne akty prawne Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 - 

Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

Dz. U. 02.08.70 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody 

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeń stwa i higieny pracy 
 

•      Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI 
INSTAL - Warszawa, lipiec 2003r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - wydane przez COBRTI INSTAL - 
Warszawa, 
 

 


