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Część I – specyfikacja techniczna ogólna 
ST – 00.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas realizacji 
zadania: Remont pomieszczeń kopuły planetarium w Budynku nr 7 
Adres inwestycji: ul. Śmidowicza 69, 51-103 Gdynia 
Inwestor: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
Adres inwestora: ul. Śmidowicza 69, 51-103 Gdynia 
Dokumentacja 

Dokumentację robót związanych z wykonaniem zadania stanowią: 
a) projekt techniczny, 
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, poz. 2072), 

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

e) w przypadku braku norm branżowych, polskich/państwowych, europejskich, aprobat technicznych, 
ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwiązania równoważne. 

f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, dokumentacja powykonawcza. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
budowlanych. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. 
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi określonymi w ST-00,00 pkt. 1.1. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.  
( Dz. U. nr 108, poz.953). 
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  (wyznaczone przez 
Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i 
charakterystykę obiektu na podstawie, którego obiekt będzie realizowany. 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem 
ich ilości. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robot budowlanych. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. 
(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z 
wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostępu na plac budowy i po jej zakończeniu 
demontowane. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 
1.6. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a 
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 
1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objęte Kontraktem  
1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach 
oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 
jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające: 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną 
kontraktową. 
1.10. 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 podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz 
w magazynach 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. 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona 
jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiałów, 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 Wykonawca 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. 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, 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 zobowiązany jest 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 o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera oraz 
będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenie instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców 
okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych 
ponosi Wykonawca. 
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcje 
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 
nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Inżynier budowy jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy. 
1.16. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera oraz będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. 
1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót 
poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem 
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 
2. Materiały. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której 
materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE 
albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przez 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. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, 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. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyskać akceptację 
przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi 
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny 
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie przez Inżyniera. 
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 Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
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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 rozważną decyzję. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W 
programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisową 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- 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 (adres 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. 
b) 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 ilości 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. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.4. 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 testach. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier 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. Inżynier, 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. Inżynier może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
b) 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 „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Kierowniku Budowy. 
Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 
elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 
f) korespondencje na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 
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Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 
 
8. Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej 
oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych uzupełniających lub wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru 
końcowego robót”. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę przedmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów 
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość prac 
sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty pośredni i zysk. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena umowa może być zwiększona w następujących przypadkach: 
a) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż można było przypuszczać z informacji 
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania, 
b) Inżynier zleca wykonanie robót dodatkowych, 
c) Inżynier zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie potwierdza występowania 
wad, 
d) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych przekazanych przez Inżyniera, 
e) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie działają zgodnie z 
wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe koszty. 
Wszystkie dodatkowe koszty przedłożone przez Wykonawcę muszą być zatwierdzone przez Inżyniera. 
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie będą 
rozliczane osobno. 
Płatności miesięczne – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym. 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
10. Przepisy związane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 
202; poz. 2072), 
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), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami 
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi 
zmianami, 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z 
o.o., Warszawa 2003 r., 
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie 
obniżonych temperatur, ITB 1988, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. 
MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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Część II - prace ogólnobudowlane  
Spis treści:            

1. ST 01.01 – Roboty rozbiórkowe  CPV 45110000-1 
2. ST 01.02 - Roboty malarskie CPV 45442100-8 
3. ST 01.03 - Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 
4. ST 01.04 - Stolarka otworowa CPV 45421000-4 
5. ST 01-05 - Posadzki CPV 45430000-0 
6. ST 01-06 - Pokrycia dachowe  CPV 45260000-7  
7. ST 01-07- Tynkowanie CPV 45410000-4 

 
ST 01-01 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
CPV 45110000-1 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania określonego w ST-00 pkt 1.1. 
 2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych w obiekcie. 
2. Materiały. 
2.1. Dla robót wg. ST - 01.01 materiały nie występują. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w ST „Wymagania Ogólne”. 
3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport materiałów z rozbiórki ogólnie dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem i pyleniem. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Nie wolno spalać materiałów na miejscu budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiały z rozbiórki 
zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 
Należy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania 
właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach należy natychmiast powiadomić Zamawiającego. W przypadku 
zniszczenia, zniszczone materiały i urządzenia należy bezzwłocznie zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym bez naliczania dodatkowych kosztów. 
Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny być gromadzone 
selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady 
należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. 
Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP. Wykonawca przejmie pełną 
odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania powyższych przepisów przez pracowników i 
podwykonawców. 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót. 
Elementy do rozbiórki: 
- wykucie stolarki okiennej i drzwiowej 
- wykucie podokienników 
- wykucie parapetu 
- rozebranie  ściany z luxferów 
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- przekucia i wykucia bruzd 
- demontaż umywalki i baterii  
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Szczegółowe zasady podstawy płatności. 
Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych wycenionym 
przez wykonawcę zakresie robót. 
10. Przepisy związane. 
- Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w rozporządzeniu Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. 
Warszawa ul. Senatorska 12 stan aktualny na 31. 12.2007 r. 
 
ST – 01.02 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich dla zadania określonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich występujących w obiekcie j.w. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót malarskich wg zasad niniejszej ST są między innymi: 
- farby akrylowe zmywalne, wg – PN-EN 13300 
- środki gruntujące 
- farby olejne, epoksydowe 
- rozpuszczalniki 
Farby budowlane gotowe. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.  
Farby wytwarzane fabrycznie można stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
Parametry techniczne dla farb, ilość warstw, wydajność i czas schnięcia zgodnie z kartą techniczną producenta. 
Wskazówki BHP i p.poż. zgodnie z kartą techniczną producenta. 
Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
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W pomieszczeniach, które mają szczególne wymagania higieniczne należy ściśle przestrzegać technologii 
producenta farb – ilość i kolejność warstw - podkład penetrujący, farba akrylowa. 
Należy również ściśle przestrzegać czasu położenia kolejnych warstw.  
Środki gruntujące. 
Przed malowaniu farbami akrylowymi stosować środki gruntujące.  
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania. 
Naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.  
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
- rodzaju podłoża, 
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 
- miejsca i warunków malowania. 
Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb.  
Niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć 
tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych miejscach odpowiadała równości otaczającej 
powierzchni, 
- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodą z 
dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą. 
Podłoża tynkowe powinny: 
- pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych, 
a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, 
- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia powinny być wyreperowane 
przez wypełnienie zaprawą i zatarte do lica:  
w przypadku podłoży gipsowych –  zaprawą gipsową,  
dla pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub cementowo wapienną 
- powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) chemicznych 
(wykwity składników podłoża lub zaprawy, oraz osypujących się ziaren piasku, 
- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie 
od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 
Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i odprysków. 
Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych 
poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień. Przy 
zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych technologii 
wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie 
wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
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- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub 
świadectwach. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farb, jednolitej barwy, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy, śladów pędzla. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, sprawdzenie 
odporności na zarysowanie, sprawdzenie przyczepności podłoża i odporności powłoki na zmywanie. Wyniki 
odbioru materiałów i robót powinny być wpisane każdorazowo do dziennika budowy. 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10.Przepisy związane. 
PN-EN 13300  (norma europejska implementowana do zbioru norm polskich). Farby akrylowe zmywalne 
PN-EN13501-2:2005 Przeciwogniowe zabezpieczenie elementów stalowych 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r. 
 
ST – 01.03 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych dla zadania określonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót izolacyjnych w obiekcie j.w. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót izolacyjnych wg zasad niniejszej ST jest: 
- folia izolacyjna, wg. PN-EN 13967:2006 
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3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
Zabrania się transportu i składowania papy w pozycji leżącej 
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie 
ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
Podłoża pod roboty izolacyjne: 
- podłoże powinno być równe 
- prześwit pomiędzy łatą kontrolną dł. 2 m nie może przekraczać 5 mm 
- podłoże musi być odpowiednio zdylatowane  
-wytrzymałość i sztywność podłoża powinna zapewniać przeniesienie przewidywanych obciążeń występujących 
podczas wykonywania robót i eksploatacji obiektu 
- podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń i zagruntowane środkami gruntującymi  
W przypadku powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 
ściekowej powinny być nie mniejsze niż 1,5%.  
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru 
jeśli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór przeprowadzić przed zakryciem robót. 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10.Przepisy związane. 
PN-EN 13967:2006 Folia izolacyjna, kubełkowa  
PN:EN 13162:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)  
   produkowane fabrycznie 
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PN-74/B-24622  Lepiki, wyroby asfaltowe 
PN-EN 13162  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (WM) 
   produkowane fabrycznie 
PN-86/B-23006  Kruszywa sztuczne – keramzyt 
Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności 
Instrukcje wybranych producentów. 
 
ST – 01.04 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STOLARKA OTWOROWA CPV 454210000-4 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej 
i drzwiowej dla zadania określonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
stolarki otworowej w obiekcie j.w. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót stolarki okiennej i drzwiowej wg zasad niniejszej ST są 
między innymi: 
- okna z nawiewnikami  
- drzwi drewniane zgodnie z zaleceniami Konserwatora zabytków 
- drzwi wewnętrzne 
- parapety 
Szczegółowe wymagania dotyczące okien drewnianych 
Zastosować okna drewniane, jednoramowe z szybą termoizolacyjną. Winny one być zrekonstruowane dokładnie 
według istniejących zabytkowych wzorów z powtórzeniem wszystkich profili (szczeblin, ram skrzydła, listwy 
przytykowej, ślemienia), układu szczeblin, drewnianych okapników (montowane na wpust), wymiarów i 
sposobu zamykania. Ramiak nowego skrzydła powinien mieć zredukowaną szerokość, w maksymalnym stopniu 
zbliżony do zabytkowego (max 75 mm). Szczebliny mają mieć szerokość (taką jak w oknach zabytkowych (ok. 
24 mm) naklejane dwustronnie i czopowane do ramiaka skrzydła. Pomiędzy szybami zespolonymi - przekładka, 
która będzie imitowała szpros konstrukcyjny. Metalowa ramka dystansowa malowana na biało - analogicznie jak 
stolarka. Ramka mocująca szybę termoizolacyjną powinna być usytuowana jak najbliżej ramy skrzydła, bez 
zaokrągleń, tak aby był jak najmniej widoczny jej montaż. Usytuowanie nowej stolarki względem muru powinno 
być takie jak historyczne ( czyli oboknie nowego okna nie może za bardzo wystawać poza ościeże i tym samym 
zmniejszać światło okna). Listwa przymykowa powinna być zarówno po zewnętrznej stronie okna jak i od 
wnętrza. 
Uwaga: w niektórych oknach górne skrzydło wykonane jest w całości jako uchylne, a imituje dwa skrzydła ze 
słupkiem. Układ taki należy powtórzyć.     
Wszystkie rodzaje drzwi powinny być wyposażone w montowane w posadzce gumowe kołki odbojowe. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Podczas osadzania stolarki należy zachować następujące warunki: 
- osadzać elementy stolarki do pionu i poziomu; 
- mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu, 
- odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100cm dla okien  
i 70 cm dla drzwi; 
- uszczelnić elementy stolarki  na całym obwodzie pianką poliuretanową. 
Zalecenia ogólne. 
Wykonawca powinien dokonać okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, 
dostarczoną przez każdego producenta. 
Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem. 
Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów. 
Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża,  należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem 
okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
- na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
- na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować, co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu 
odkształceń podczas zamykania, 
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 
mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza 
jego wysokość. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem 
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzanie stolarki drzwiowej. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe mogą być również 
przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych 
lub zabetonowanych kotew. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
6. Kontrola jakości. 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085, 
PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001. 
Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie jakości materiałów, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania 
skrzydeł i elementów ruchomych okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zamontowania i 
uszczelnienia. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiorowi podlegają: 
- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodność z zamówieniem, 
- sposób zamocowania i osadzenia stolarki, 
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu ościeżnic, 
- sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł. 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10.Przepisy związane. 
PN – 88/B – 10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 
PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2). 
PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3). 
PN – B – 05000 : 1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN – EN – 1670 : 2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
PN – EN 1906: 2003  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
    metody badań. 
PN – B – 13079 : 1997  Szkło budowlane: szyby zespolone. 
 
ST 01-11 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POSADZKI 
CPV 45430000-0 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla 
zadania określonego w ST-00.00 pkt 1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
posadzek dla zadania j.w. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST są miedzy innymi: 
- beton podkładowy, 
- warstwa wykończeniowa – wykładzina rulonowa,  
- klej,  
- pręty do zgrzewania,  
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Wymagania dla wykładziny podłogowej: 
klasa ścieralności T 
homogeniczna 
ciężar właściwy ok. 2,5kg/m2 
trudnopalność Bf-s1 
zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR 
antystatyczna i rozpraszająca 
gr. min. 2 mm 
odporność na mikroorganizmy 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Przygotowanie podłoża. 
Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy zwietrzałe i słabo przylegające należy usunąć. Powierzchnia powinna być 
starannie odkurzona. Nieusunięte zanieczyszczenia mogą wypłynąć na powierzchnie wylewki. Po 
przygotowaniu podłoża przystępujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z taśm dylatacyjnych lub 
cienkich pasków styropianu wzdłuż wszystkich ścian, słupów, wystających przewodów i rur. Na powierzchni 
wylewania powyżej 50 m2 lub, której przekątna przekracza 10 m, trzeba wykonać dylatacje pośrednie. 
Uzupełnić ubytki w podłożu. Nawierzchnię uszorstnić. 
Posadzki z wykładzin. 
Do wykonania posadzek z wykładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót  wykończeniowych i 
instalacyjnych. Powierzchnie winny być wolne od kurzu, brudu, zanieczyszczeń. Posadzki z wykładzin  
wywinąć na ścianę. Połączenia wykładzin zgrzewać.  
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 
- wygląd zewnętrzny i wykończenie posadzki, 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- przygotowanie podłoża pod okładziny, 
- połączenie okładziny z podłożem, 
- jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni, 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- prawidłowości (przez oględziny)  dylatacji, 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych,  
- odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
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Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10.Przepisy związane. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne. Pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu. 
 
ST 01-06 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH Z PAPY 
TERMOZGRZEWALNEJ I OBRÓBEK BLACHARSKICH CPV 45260000-7 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót określonych w ST-00.00 pkt. 1.1.  
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3.  Zakres robót ujętych w ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności ułożenia kompletnego  pokrycia 
dachowego z papy termozgrzewalnej, i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
oraz elementy wystające ponad dach budynku.        
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
Materiały stosowane powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest 
posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót  
Zalecenia dla papy termozgrzewalnej: 
Papa podkładowa np. Index Vertiflex P 4 kg lub o nie gorszych parametrach – jeśli podłoże będzie betonowe to 
wtedy zgrzewamy (pamiętać o zagruntowaniu podłoża), jeśli podłożem będzie termoizolacja to papę mocujemy 
mechanicznie - zbrojenie kompozytowe – poliester stabilizowany włóknem szklanym - obie strony pokrytę 
topliwą folią - giętkość na wałku -10oC- temperatura spływania +110oC2. Papa podkładowa np. Index 
Lighterflex 20 P 4 mm lub o nie gorszych parametrach: - zbrojenie kompozytowe - giętkość na wałku -20oC- 
temperatura spływania +140oC - mieszanka typu “lighterflex”,  
Papa podkładowa np. Index Vertiflex P 4 kg lub o nie gorszych parametrach – jeśli podłoże będzie betonowe to 
wtedy zgrzewamy (pamiętać o zagruntowaniu podłoża), jeśli podłożem będzie termoizolacja to papę mocujemy 
mechanicznie - zbrojenie kompozytowe – poliester stabilizowany włóknem szklanym - obie strony pokrytę 
topliwą folią - giętkość na wałku -10oC- temperatura spływania +110oC2. Papa podkładowa np. Index 
Lighterflex 20 P 4 mm lub o nie gorszych parametrach: - zbrojenie kompozytowe - giętkość na wałku -20oC- 
temperatura spływania +140oC - mieszanka typu “lighterflex” 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
3.1.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
 - palnik gazowy jednodyskowy z wężem 
 - mały palnik do obróbek dekarskich 
- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem ( w przypadku  zgrzewani dużych powierzchni ) 
- butle z gazem technicznym propan – butan lub propan 
- szpachelka 
- wąż do cięcia 
- wałek dociskowy z silikonową rolką 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 
4. Transport. 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Zabrania się transportu i składowania papy w pozycji leżącej. 
5. Wykonanie robót. 
Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em można prowadzić w  temperaturze nie  
niższej  niż 0ºC. Temperatury stosowania  pap można obniżyć  pod warunkiem, że rolki będą magazynowane  w 
 pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20ºC ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej  oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Arkusze papy należy łączyć  ze sobą na zakłady: 
 - podłużny – 10 cm 
 - poprzeczny – 12 do 15 cm 
 Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, a przy większych 
spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 
Rury spustowe wewnętrzne 
a/  Rury spustowe  z blachy ocynkowanej gr. 0,5÷0,6 mm, odcinki rur długości 2,0÷3,0m.  
W dolnej części rury spustowe powinny być zakończone  kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur żeliwnych  
połączonych z siecią kanalizacyjną. 
 Górna część rury spustowej powinna być połączona z koszem. 
 Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur  nie większej niż  
10 m.  
c/  Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
 kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien być przylutowany kołnierz stożkowy o szerokości 5-6  
cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.  
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach dekarskich: 
-  Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mieć aktualne karty zdrowia stwierdzające brak  
przeciwwskazań do ich wykonywania. W szczególności należy zwrócić uwagę na wyniki badań 
 psychotechnicznych w zakresie występowania zawrotów  głowy, padaczki, lęków przestrzeni itp., które 
 wykluczają możliwość zatrudnienia przy  robotach pokrywczych. 
- Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w 
 zakresie wykonywanych czynności. 
- Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne oraz  
w zależności od wykonywanych czynności – w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp. 
- Pracownicy wykonujący roboty pokrywcze i pracujący w pobliżu okapów oraz na dachach o pochyleniu połaci 
 powyżej 30% skierowanym na otwartą przestrzeń powinni być ubezpieczeni linami, niezależnie od istnienia 
poręczy wzdłuż okapów i innych zewnętrznych  krawędzi dachu.  
- Kotły do ogrzewania i topienia mas bitumicznych powinny być zaopatrzone w pokrywy.  Wypełnienie kotła 
 masą bitumiczną nie powinno przekraczać 2/3 jego objętości.  W przypadku podgrzewania mas bitumicznych 
 na dachu należy stosować kotły podgrzewane elektrycznie lub olejem napędowym. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.1.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy o 
szerokości nie większej niż 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodować rozwarstwienie 
lepiku czy asfaltu w warstwie pomiędzy podłożem a osnową papy. Nie powinno wtedy nastąpić oderwanie papy 
od podłoża. 
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej, 
polega na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułożenia. 
Odbiór obróbek blacharskich,  
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Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania zabezpieczeń  
przy elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne 
itp. 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami ułożenia rur w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich poszczególnych odcinków w złączach pionowych i 
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Należy również stwierdzić czy rury 
nie mają dziur i pęknięć. Badania należy prowadzić przez oględziny, z wyjątkiem  sprawdzenia pionowości rur, 
które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Jednostka obmiarowa jest: 
– 1 m2 wykonanego pokrycia 
10.Przepisy związane. 
PN-89/B-02361    Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240   Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.       
  Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-66/5059-01    Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-72/5059-02    Uchwyty do rynien półokrągłych. 
PN-E508-1:2010   Blacha trapezowa 
Świadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej Bimatizol. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r. 
 
ST – 01.07 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
TYNKOWANIE CPV 45324000-4 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków dla zadania określonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności wykonania tynków wewnętrznych 
występujących w obiekcie j.w. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tynków wewnętrznych wg zasad niniejszej ST są:- tynk 
wewnętrzny cementowo- wapienny, 
Woda wg (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje. 
Piasek  wg (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone.  
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
5. Wykonanie robót. 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
Przygotowanie podłoży. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich Wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Wadliwe 
wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. 
powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod 
tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- o temperaturze powyżej + 5°C. 
Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 
wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 
problemów. 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 
tynk. 
Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza  
jest wyższa niż  +5° C.  
Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych. 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
-Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się, co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. 
Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 
między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę 
prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku.  
-Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm 
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm 
zanurzenia stożka. 
-Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika. 
-Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5 
mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie 
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i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od 
rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
Gładzie gipsowe 
Gładź gipsową należy wykonywać z gotowej gipsowej mieszanki tynkarskiej z dodaniem wody w ilości zgodnej 
z zaleceniem producenta. Mieszankę nakłada się w jednej warstwie ręcznie lub maszynowo i wygładza pacą. 
Okres całkowitego wyschnięcia tynków gipsowych 14 dni. Po tym czasie można przystąpić do dalszego etapu – 
malowania. Gładzie gipsowe nanosić na wysuszonych tynkach. Wszelkie spękania i większe nierówności 
zazbroić taśmami z włókna szklanego. Przed naniesieniem warstwy gładzi należy tynki przeszlifować papierem 
ściernym w celu usunięcia wystających ziaren piasku. Na tak przygotowaną powierzchnię nanieść warstwę 
gładzi a po jej wyschnięciu przeszlifować do uzyskania jednorodnej powierzchni. 
Wykonywania tynków gipsowych 
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków 
gipsowych: 
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni  lub 
w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem 
tynkarskim, 
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w 
zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej 
pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z 
zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy     
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we     
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, 
dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 
rodzajem tynku, 
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
-  w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 
wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są   niedozwolone. 
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem  
promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10.Przepisy związane. 
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca 
zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych 
kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe, 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, 
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane, 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-B-10110  Roboty tynkowe 
BN-78/M-47900-01  Montaż Rusztowań 
Aprobaty techniczne dla tynków gipsowych 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990  
 
Część II - prace instalacyjne  
 
Spis treści:    
  1. ST 01-08 Instalacja wod-kan,  CPV 45330000-3  
  2. ST 01-09 Instalacja elektryczna CPV 45311000-0 
 
ST – 01.15 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA WOD-KAN 
CPV 45330000-3 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-
kan dla zadania określonych w ST-00.00 pkt. 1.1. 
- wewnętrznej instalacji sanitarnej 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wodno-kanalizacyjnej i obejmują 
wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbędnymi próbami i dezynfekcją instalacji oraz 
przyłączami. 
Instalację wody zimnej i ciepłej w obiektach wykonać PCV. Rury prowadzić zgodnie z PT.  
Przybory sanitarne zamontować zgodnie z PT .  
Instalacje kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych PP, łączonych na uszczelki, pod ławami fundamentowymi 
zabezpieczając rurami ochronnymi stalowymi. Przewody prowadzić w  bruzdach zgodnie z PT.  
W ramach robót należy wykonać przejścia rurociągów przez ściany w budynku w rurach ochronnych.  
1.4. Określenia podstawowe 
Rury – przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych. 
Kształtki – kolanka, trójniki, złączki itp. do przewodów instalacyjnych 
Armatura – zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych,  
Urządzenia – urządzenia sanitarne,  wpusty posadzkowe, osprzęt instalacji kanalizacyjnej 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 

 przewody    
 kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych 
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 armatura – zwory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 
 przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C-89203 
 urządzenia sanitarne – umywalki porcelanowe, miski ustępowe fajansowe z dolnoplukiem, pisuar, 

grzejniki c.o.  
 armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
 rury poliuretanowe w osłonie antydyfuzyjnej Pe-Xc 

Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń oraz odpowiadać warunkom 
pracy. 
Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających Atesty Higieniczne Państwowego Zakładu 
Higieny. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodów  z tworzyw sztucznych PE  i PP należy wyznaczyć na  ścianach i posadzkach  
budynku. 
Rury wodociągowe 
Cięcie rur wykonywać prostopadle do osi rury. Końce rur wygładzić za pomocą skrobaka lub papieru ściernego. 
W miejscach rozgałęzień i punktach zmiany kierunku kształtki  rury należy izolować materiałami elastycznymi 
w sposób zapewniający kompensację wydłużeń. Niedopuszczalne jest zabetonowanie odcinka przewodu 
niezaizolowanego. W miejscach wyjść instalacji z podłogi rury należy prowadzić w tulejach ochronnych lub w 
izolacji. Do połączeń z mufką metalową należy stosować złączki z gwintem zewnętrznym.  Baterie i armatura 
czerpalna, podłączona do rur z tworzywa sztucznego musi posiadać niezależne mocowanie.  
Rury kanalizacyjne 
Montaż rur PP wykonać przy użyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy rury. Bosy koniec rury, 
sfazowany pod katem 15 – 20o należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość 
między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. Rurę należy układać ze spadkiem i na rzędnych 
określonych w Dokumentacji projektowej. Przy przejściu poziomów kanalizacyjnych PVC pod ławami 
fundamentowymi stosować rury ochronne stalowe. 
Montaż  armatury i urządzeń 
Armaturę i urządzenia  montować zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej 
Izolacja przewodów – wykonać przy pomocy kształtek izolacyjnych z wełny mineralnej zgodnie z PT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Badania szczelności instalacji wodociągowej   powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
robotami malarskimi. Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową, 
dokładnie odpowietrzając urządzenia. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całej instalacji, zwracając 
szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności należy 
instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą urządzenia przystosowanego do wykonania prób 
ciśnieniowych. Instalację uważa się za szczelną, jeśli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia. 
Podejścia i przyłącze kanalizacyjne z rur  PP należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody poprzez oględziny. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
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Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
7.3. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru robót jest : 

- mb  - dla wykonanej i odebranej sieci,  
- szt – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Badania wg pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie montażu, odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru końcowego 
robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Szczególne zasady dotyczące płatności. 
Cena wykonania instalacji wod-kan. obejmuje: 

 zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
 montaż  rurociągów, kształtek, przyłączeń 
 montaż baterii, zaworów i wyposażenia 
 próbę szczelności na ciśnienie instalacji 
 próbę szczelności instalacji  
 inwentaryzację powykonawczą 
 pomiary i badania kontrolne 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-79/H-72244  Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-76/H-74392  Łączniki z żeliwa ciągliwego. 
PN-81/B-10700  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
   odbiorze. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania  i badania przy 
   odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
 
ST – 01.09 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA ELKTRYCZNA 
CPV 45311000-0 
1.Wstęp  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące  realizacji instalacji elektrycznych 
wewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach robót  budowlanych dotyczących zadania  określonego 
w ST pkt. 1.1. 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. j.w.  
1.3 Zakres robót objętych ST  
Opracowanie niniejsze dotyczy prowadzenia robót związanych z demontażem części  istniejącej instalacji 
elektrycznej oraz montażem następujących części instalacji:  
 - instalacja zasilająca urządzenia  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST  są zgodne z normami i „Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych”.  
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszelkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom.  
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-  Przewody  
Przewody należy prowadzić podtynkowo, w rurach winidurowych.  
Instalację elektryczną oświetleniową  należy wykonać przewodami miedzianymi o izolacji polwinitowej. 
Należy zastosować : 
przewody YDY  3x2,5 mm2 
- Osprzęt instalacyjny  
gniazda  
włączniki/wyłaczniki 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie powoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. Zaleca się transportowanie materiałów krytymi środkami transportu. Należy 
zwrócić szczególna uwagę na transport opraw oświetleniowych, które powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcą.  
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz za  prowadzenie robót zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część D – roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej”. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji elektrycznych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Część D – roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne w 
budynkach użyteczności publicznej”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji.  
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
- Sposób prowadzenia kabli i przewodów elektrycznych  
Przewody oświetlenia i gniazd należy prowadzić w pomieszczeniach w korytkach lub rurach winidurowych,  
na uchwytach, lub w bruzdach.  
 -  Montaż gniazd, łączników i wyłączników  
Włączniki, wyłączniki instalować zgodnie z PT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy montażu instalacji 
elektrycznej części budynku.  
- Dokumentacja urządzeń 
Aparaty i urządzenia elektryczne oraz przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, 
wydane przez producenta.  
- Kontrola i badania w trakcie robót  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, Część D – roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej”.  Wyniki przeprowadzonych kontroli należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
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dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić ponowną 
kontrolę.  
- Badania i pomiary pomontażowe  
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i wykonać:  
- jakość i kompletność wykonanych robót,  
- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi.  
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
7.3. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru robót jest : 

- mb  - dla wykonanej i odebranej instalacji,  
- szt – dla zainstalowanego wyposażenia. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać zgodnie z “Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Część D – roboty instalacyjne.  Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”, oraz  obowiązującymi Polskimi Normami.  
8.1 Odbiór robót zanikających  
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają przewody prowadzone w bruzdach.  
8.2 Zasady odbioru ostatecznego robót  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót,  
- Dziennik Budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów),  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacją postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).  
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej “Wymagania  
ogólne”.  
10. Przepisy związane  
 PN-IEC 60 364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zestaw norm,  
 PN-IEC 439-1 - 4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - zestaw norm,  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część D – roboty instalacyjne.  Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie  BHP przy 
prowadzeniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi zmianami,  
 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [i ] 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 ] 
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6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie [Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 
poz. 133 ] 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881] 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386] 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu. [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 ] 
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. [Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041 ] 
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych [Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679  
12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Arkady. Warszawa 1988 r. 
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1.0. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych  w pomieszczeniach i kopule 
planetarium w budynku nr 7 AMW w Gdyni. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 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 instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robót obejmuje:
a) instalacje elektryczne zasilania podgrzewacza wody
b) instalacja ochrony od porażeń

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót        
1.5.1.Prowadzenie robót w budownictwie, wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w   
        przepisach (normach) obowiązujących w zakresie w/w budownictwa, oraz uzgodnień wykonania  
        robót z jednostkami utrzymującymi dane obiekty.
1.5.2.Odbiór placu budowy

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym i 
terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie placu budowy, a 
jego odbiór przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, Inwestora), powinien być 
dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokółu.

1.5.3.Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami
        Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana    

we wszystkich fazach przebudowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy
harmonogram  robót  elektrycznych  oraz  pomocnicze  roboty  ogólnobudowlane  związane  z  robotami
elektrycznymi.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. Rodzaje (typy) aparatury, opraw oświetleniowych, tablic i osprzętu oraz materiałów 
pomocniczych zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie do budowy innych rodzajów opraw, aparatury i osprzętu niż wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej  zmian, 
które będą uzgodnione w obowiązującym trybie z Inwestorem i które nie pogorszą parametrów 
technicznych przyjętych rozwiązań. Szczególnie dotyczy to ochrony przed porażeniem prądem 
i natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

2.0. Materiały
2.1. Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V
        z żyłami miedzianymi o przekroju  1,5mm2 ,  2,5 mm2  i ilości żył 3 wg PN-87/E- 90056.
2.2. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V w wykonaniu IP44
2.3. Odbiór materiałów na budowie:

- materiały  takie  jak:  oprawy  oświetleniowe,  przewody  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze
świadectwami  jakości,  wymaganymi  atestami,  kartami  gwarancyjnymi,  protokołami  odbioru
technicznego

- dostarczone  na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności
i zgodności z danymi wytwórcy

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem – poddać badaniom określonym przez
dozór techniczny robót

Składowanie materiałów na budowie:

- składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z  zaleceniami producentów,
w warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości
technicznych  na  skutek  wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych,  należy
zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz  wymagania
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

3.0. Sprzęt
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:
- samochód dostawczy do 0,91
- elektronarzędzia

4.0. Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 



zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.0. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Ogólne zasady robót montażowych wg  1.5.

5.2.  Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. 
Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji.
 Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3.  Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4.  Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp muszą być chronione

przed uszkodzeniami
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych
- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób

szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów
- obwody instalacji  elektrycznych przechodzące przez podłogi  muszą być chronione do wysokości

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5.  Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
Wykonanie  instalacji elektrycznej  w systemie TN-S przewodami miedzianymi 3x2,5 z oddzielnymi 
przewodami PE i N. Izolacja przewodów 750 V. Przewody  układać  na  ścianach  murowanych  w/t .  W
pomieszczeniach bez stropu podwieszonego osprzęt rozgałęźny montować w tynku ,w pomieszczeniach 
narażonych na zawilgocenie stosować osprzęt bryzgoszczelny montowany w puszkach  p/t, w innych 
pomieszczeniach gniazda  wtykowe  oraz  łączniki  instalowane  w  puszkach  p/t w wykonaniu IP-20.  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzanie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

5.6.  Podejście do odbiorników
Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  należy  wykonywać  w miejscach  bezkolizyjnych,
bezpiecznych  oraz  w sposób  estetyczny.  Do  odbiorników zamocowanych  na  ścianach,  stropach  lub
konstrukcjach  podejścia  należy  wykonywać  przewodami  ułożonymi  na  tych  ścianach,  stropach  lub
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.7. Układanie przewodów
5.7.1.  Przewody izolowane kabelkowe 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
Ułożenia  przewodów i  zainstalowania  osprzętu  przed  wykonaniem tynkowania.  W przypadku
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy:
przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i
otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu
lub kabla. 
Po  dokręceniu  dławic  zaleca  się  dodatkowe  uszczelnienie  ich  za  pomocą  odpowiednich
uszczelnień. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytkach wraz z założeniem pokryw.

5.8.  Łączenie przewodów
W  instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  dokonywać  w  sprzęcie
i osprzęcie  instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  W  przypadku,  gdy  odbiorniki  elektryczne  mają
wyprowadzone  fabrycznie  na  zewnątrz  przewody,  a  samo ich  podłączenie  do  instalacji  nie  zostało
opracowane  w  projekcie,  sposób  podłączenia  należy  uzgodnić  z projektantem  lub  kompetentnym
przedstawicielem Inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi
i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i  liczbie,  dla  jakich  zacisk ten  jest  przygotowany.  W przypadku zastosowania  zacisków, do  których
przewody są  przyłączone  za  pomocą  oczek,  pomiędzy oczkiem a  nakrętką  oraz  pomiędzy oczkami
powinny znajdować  się  podkładki  metalowe  zabezpieczone  przed  korozją  w sposób  umożliwiający
przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.



Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń  mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przyłączenia odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo
połączenie musi być  wykonane w sposób pewny,  pod względem elektrycznym i  mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonane jako sztywne
lub  elastyczne  w zależności  od  konstrukcji  odbiornika  i  warunków  technologicznych.  Przyłączenia
sztywne należy wykonywać w rurach  sztywnych wprowadzonych bezpośrednio  od  odbiorników oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. 

5.10. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres
prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiary pętli zwarciowych
- próby funkcjonalne

6.0. Kontrola jakości robót
- Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami PN-HD 60364-6 i PN-EN 

62305

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

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową
 właściwe podłączenie  przewodu fazowego i  neutralnego do  gniazd załączanie  punktów świetlnych

zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów rezystancji  uziemienia,  izolacji,  pomiarów
natężenia  oświetlenia  w  pomieszczeniach  biurowych,  technicznych  i  ciągach  komunikacyjnych,
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

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

8.0. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających 
zakryciu należy sporządzić protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika robót (budowy) podając 
również ocenę jakości robót.
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają:
a) instalacje wtynkowe i podtynkowe – przed pokryciem ścian tynkiem
b) inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu

robót montażowych
8.2. Odbiory częściowe   

Przed odbiorem końcowym dużych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych należy przekazać 
inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.

W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. Z 
przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. Wynik odbioru częściowego 
należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy).

8.3. Odbiory końcowe 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów.
- odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora może być połączony z   
odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji 
- odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi
  przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących przedmiotem odbioru, a 

w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokółów i 
zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika robót (budowy), aktualną dokumentację 
powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, instrukcje eksploatacji urządzeń

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem 
odbioru
przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,



- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób 

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

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 
prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Inwestora i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru., stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

8.4. Odbiory ostateczne 
Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i elektrycznych) 
wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 
zaleceń.

9.0. Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10.0. Przepisy związane

PN-87/E-90056 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na  stałe.
Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe.

PN-87/E-90054 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na  stałe.
Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinitowej.

PN-IEC 364-4-481:
1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych – Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych

PN-EN 61140:2002
(U)

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi
PN-IEC-60364
PN-HD 60364-6

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Instalacje elektryczne niskiego napięcia.Część 6:Sprawdzanie

PN-IEC 661312-1: 
2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym – Zasady ogólne

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
PN-IEC 439-3+A1 Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych 

do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.
PN-ISO 10209-1 Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia

-Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z późniejszymi
zmianami 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r.w sprawie bezpieczeństwa  i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r)

-Normy i aprobaty techniczne.
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