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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE – CPV – 4500000 0 - 7

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą:

„PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH ARCHIWUM NA FUNKCJĘ BIUROWĄ”

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  SST  w  tym  również  obowiązki
wynikające dla  Wykonawcy mogą  ulec  zmianie  bądź  weryfikacji  w  wyniku  priorytetowych
zapisów postanowień umownych zawartych w treści umowy realizacyjnej.
1.4.Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi,  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz  z  instalacjami  i
urządzeniami, obiekt małej architektury;
budynku  – należy przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;
budowli  – należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków,  składowiska odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne i
podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki,  a także części budowlane urządzeń  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń)  oraz  fundamenty pod maszyny i  urządzenia,  jako  odrębne  pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.
urządzeniach  budowlanych  – należy przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
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terenie  budowy  – należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania
robót budowlanych.
dokumentacji  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  protokoły  odbiorów  częściowych  i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  –  także  dziennik
montażu.
dokumentacji  powykonawczej  – należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie  technicznej  – należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia  2000 r.  o  samorządach zawodowych architektów,  inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.).
obszarze oddziaływania obiektu  – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie  – należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze  obmiarów  – należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium – należy przez to rozumieć  laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne
do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej  zgodności  – należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
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poleceniu  Inspektora  nadzoru  – należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.).
inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  – osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i  wykonuje bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i
zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również  przy
odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spełniać  roboty  budowlane.  normach
europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)”  lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”,  zgodnie z ogólnymi  zasadami działania tych
organizacji.
przedmiarze robót –  to  zestawienie przewidzianych do wykonania  robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości  i  wymogów jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień  scalenia
robót.
Wspólnym  Słowniku  Zamówień  – jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004r.
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w terminie  określonym  w dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy
teren robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych
mu terenów do chwili odbioru końcowego robót.
Dokumentacja

Przekazana  dokumentacja  ma zawierać  opis,  część  graficzną  i  dokumenty,  zgodne  z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
Zgodność robót z dokumentacją i SST

Dokumentacja,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru stanowią  załączniki  do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  i  SST.  Wielkości  określone  w
dokumentacji  i  w  SST  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 zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W przypadku, gdy  dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą  zgodne z dokumentacją projektową  lub SST i mają
wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  robót  w  okresie  trwania
realizacji  kontraktu aż  do  zakończenia  i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  robót  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowną.
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  robót  Wykonawca
będzie podejmować  wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i
norm dotyczących  ochrony środowiska na terenie  i  wokół  terenu  robót  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej,  a  wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,
możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i
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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.
Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  terenie
robót, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na terenie
robót  oraz  zobowiązany  badzie  do  niezwłocznego  ich  usunięcia  na  własny  koszt,  gdzie
Zamawiający wskaże w zależności od sytuacji uprawnione firmy do realizacji naprawy.  
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 Inspektora nadzoru.
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 nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla ochrony
życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.
Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.  U.  Nr 169 poz. 1650).
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  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁ
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają  wymagania SST w czasie postępu
robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione  z  terenu robót,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym przez  Inspektora  nadzoru.
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 niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość  i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  rożnych  rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora
nadzoru.

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  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  Liczba i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i
gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy ochrony  środowiska  i  przepisy dotyczące  jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem
przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją,  wymaganiami  SST,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
•  system (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych
robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
•  sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a także
wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
•  wykaz maszyn i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób 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.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i
badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć  ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
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badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót 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 SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli  zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 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 SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98).
•  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
• znajdują się w wykazie wyrobów, o kórym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

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

6.7. Dokumenty budowy:
Książka obmiarów:

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego  z  elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
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Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy:

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wyżej  wymienionych,  następujące
dokumenty:
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
w  KNR-ach  oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami
określonymi w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór częściowy:

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3. Odbiór ostateczny (końcowy):
Zasady odbioru ostatecznego robót:

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów,
o  których  mowa  poniżej.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty
dokona  ich  oceny jakościowej  na podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  i  SST z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• książki obmiarów (oryginały),
•  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).
W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji:

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie
wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi
igwarancji.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór
ostateczny robót (końcowy) robót”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne:

Sposób  rozliczenia  i  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy  określone  zostaną  przez
Zamawiającego w postanowieniach umowy realizacyjnej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 n  r 0 poz. 1409  z
poźn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013
nr 0 poz. 907   z późn. zm).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.
883 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321  z
poźn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0
poz. 1232  z poźn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2013  r. Nr
204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- 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 23 czerwca 2003 r.  – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr   0 poz.
1129 z późn. zm.)
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
-  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. 2002 nr 108 poz. 953  z późn. zm.).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
-  Warunki  techniczne wykonania i  odbioru sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.  SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - CPV - 45453000 – 7

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące przebudowy budynku
(wykucie otworów okiennych) oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych
archiwum na funkcję biurową, w budynku Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Kłobuckiej w
Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych z
pracami remontowymi i renowacyjnymi i obejmują m. in.:

1.3.1. ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTA ŻOWE:
• Demontaż  stalowego  kanału  wentylacyjnego  na  czas  prowadzenia  prac.  Po  pracach

wykończeniowych, kanał zamontować ponownie na istniejących wspornikach.
• Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  na ścianach (odbicie

tynków w miejscu pod projektowane przebicia, z odsłonięciem istniejących nadproży).
• Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.
• Ostrożne  wycięcie  od  str.  zewnętrznej  ocieplenia  ze  styropianu  (w  miejscach  pod

projektowane otwory okienne).
• Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - oczyszczenie z resztek zaprawy.

1.3.2. STOLARKA OKIENNA:
• Montaż  okien  aluminiowych  o  pow.  ponad  3.0  m2.  Okna  aluminiowe  MB-70,

antywłamaniowe RC4.
• Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych.
• Podokienniki i półki o szer. do 55 cm z płyt z konglomeratów kamiennych grub. 3 cm, na

spoiwie poliestrowym.
• Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy.
• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - blacha stal.0,55 mm, powlekana w kolorze

białym.
• Zakup i montaż kompletnego zamykacza dźwigowego, umożliwiającego uchylenie okna

z poziomu podłogi. Zamykacz do uchylania górnego skrzydła okiennego.
1.3.3. ŚCIANKA DZIAŁOWA Z ODZYSKU:

• Montaż ścianki działowej systemowej wys. ok. 2 m. z odzysku (ścianka z demontażu z
pom.nr 038).

1.3.4. PRACE WYKOŃCZENIOWE:
• Zabezpieczenie okien i drzwi folią.
• Zabezpieczenie podłóg folią.
• Osłonięcie lamp stropowych folią (na czas prowadzenia prac malarskich).
• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (przed tynkowaniem).
• Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach.
• Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach (w obrębie

wykutych otworów okiennych).
• Założenie narożników tynkarskich.
• Gładzie gipsowe o gr. 3 mm na ościeżach, na podłożu z tynku.
• Gładzie gipsowe gr. 3 mm na ścianach na podłożu z tynku (w obrębie wykutych otworów

okiennych).
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome.
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• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe.
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych glifów i ścian.
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów.

1.3.5. OCIEPLENIE GLIFÓW OKIENNYCH STYROPIANEM:
• Zabezpieczenie okien folią.
• Wyrównanie istniejącego ocieplenia ze styropianu (w obrębie projektowanych przebić

pod okna).
• Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne

i zmycie.
• Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą  lekką-mokrą  - gruntowanie preparatem

wzmacniającym – jednokrotnie.
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą  przy użyciu

gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży.
• Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach.
• Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.
• Montaż listwy do ościeży.
• Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - na ościeżach oraz w obrębie ościeży (miejsca

gdzie wystąpiły uszkodzenia na istniejącej powierzchni).
• Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego (ziarno 2 mm) na

ościeżach oraz w obrębie ościeży (miejsca gdzie wystąpiły uszkodzenia na istniejącej
powierzchni).

• Malowanie glifów okiennych farbą silikatową, dwukrotnie - glify oraz w obręb ościeży.
1.3.6. PRACE PORZĄDKOWE:

• Utylizacja wyciętej izolacji na ścianach (styropian).
• Oczyszczenie  terenu  z  resztek  budowlanych,  gruzu,  śmieci  i  innych  materiałów  -

zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.
• Wywiezienie gruzu spryzmowanego np. samochodami skrzyniowymi.
• Mycie po robotach malarskich okien.
• Mycie posadzek po robotach.

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w zestawieniu robót,
a  wynikające z planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,  planów organizacji  i  ochrony
placu  budowy,  ogrodzenia  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy,  zabezpieczenia
stanowisk  roboczych  i  miejsc  wykonywania  robót;  oraz  koszty  wywozu  i  składowania
(utylizacji)  odpadów  niebezpiecznych  i  materiałów  z demontażu  wykonawca  powinien
uwzględnić w swojej ofercie.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

str. 15



2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST
(kod 45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.

2.2. Dobór materiałów
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną

przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.

2.2.1. Okna aluminiowe antywłamaniowe RC4:
-  Okna aluminiowe MB-70, w ilości 10 szt.
- Wymiar okna: 1,40 x 2,18 m.
- Klasa 4 (RC4) odporności na włamanie (wg normy PN-EN 1627).
- Wypełnienie okien: pakiet szybowy P6 (6 warstwami folii PVB).
- Listwy przyszybowe przykręcane.
- Wsp. przenikania ciepła: 1,1 W/(m2xK).
-  Okucia:  mechanizmy  samozatrzaskowe  składające  się  z  kilku  rygli  oraz  mechanizm
przeciwbieżnego  zamknięcia  środkowego,  tworzony przez  grzybkowe rolki  ryglujące.  Rolki
zakotwiczone po obu stronach zaczepu działają na zasadzie siły przeciwstawnej – podczas próby
podważenia jednej rolki, druga zaciska się w zaczepie z dokładnie taką siłą, jaka działa na rolkę
wyważaną.
- Kolor okien: biały.
- Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu kamiennego grub. 3 cm, na spoiwie.
- Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej grub. 0,55 mm, w kolorze białym.
- Przy montażu okien, zewnętrzną krawędź ościeżnicy zlicować z istniejącym ociepleniem ze
styropianu.

2.2.2.     Zamykacz dźwigowy do okien uchylnych:
-  Skrzydła  okienne,  uchylne  górne,  z  możliwością  uchylania  zamykaczem  dźwigowym
(zamykacz  dźwigniowy  umożliwia  uchylanie  do  wewnątrz  z  poziomu  podłogi,  wysoko
umieszczonych naświetli), dot.: dwa skrajne okna w pom. nr 19, jedno okno w pom. nr 8, jedno
okno w pom. nr 9.

- Zamykacz dźwigowy np. TAKT 150 lub równoważny, o parametrach:

• max ciężar skrzydła - 80 kg,
• szer. skrzydła - 400 ÷ 3600 mm,
• min. wysokość skrzydła - 400 mm,
• możliwość montażu zamykacza z prawej lub lewej strony skrzydła,

• wszystkie  stalowe  elementy  zamykacza  pokryte  są  powłoka  cynkowa  o  pasywacji
srebrnej,  a elementy ze stopów lekkich powłokami dekoracyjnymi lakierowanymi lub
anodowanymi.
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2.2.3.   Tynk cem.-wap.:
    Lekki tynk cementowo-wapienny jest mieszaniną cementu, lekkich wypełniaczy mineralnych
i  modyfikatorów  ułatwiających  pracę  z  zaprawą  i  użytkowanie  w  warunkach  wilgotnych.
Produkt charakteryzuje się następującymi właściwościami:
- bardzo dobra wytrzymałość na ściskanie,
- dobra przyczepność,
- niska absorpcja wody,
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
- nakładanie następnej warstwy tynkarskiej dopiero po min. 24 godzinach, przy temperaturze
+20°C i wilgotności względnej powietrza 50%,
- gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,8 kg/dm3,
- przyczepność do podłoża wartość ≥0,3 N/mm2,
- współczynnik przewodzenia ciepła λ 0:0,464 W/mK,
- reakcja na ogień: Klasa A1.
2.2.4. Gipsowa zaprawa tynkarska:
-  Gipsowa zaprawa  tynkarska jest to gotowa sucha zaprawa na bazie gipsu, lekkich kruszyw
i dodatków modyfikujących.
- Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- łatwość w obróbce we wszystkich etapach robót,
- nadaje się do tynkowania ręcznego,
- długi czas obróbki,
- równomierne twardnienie,
- elastyczna,
- odporna na uderzenia i nacisk,
- umożliwia ścianom oddychanie,
- reguluje klimat w pomieszczeniu,
- wysoka wydajność,
- jednowarstwowa,
- do wnętrz.

2.2.5. Farba emulsyjna wewnętrzna:
- Temperatura stosowania +5 do + 30° C.
- Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0° C.
- Czas schnięcia: od 2 do 12godz.
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV.
- Zapewnia prawidłowe oddychanie ścian.
- Zalecana ilość warstw: 2.
- Metoda malowania: pędzel, wałek, natrysk.
2.2.6. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych:                                           
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.                                                   
- Przyczepność do styropianu: > 0,1 MPa.  
- Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. 
Właściwości:
- wysoce odporna na uderzenia,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- odporna na rysy i pęknięcia,
- wysoce przyczepna do podłoży mineralnych i styropianu,
- uelastyczniona,
- możliwość aplikacji maszynowej.
2.2.7. Płyty styropianowe grub. 3 cm:
- Styropian do glifów okiennych o grub. 3cm (styropian EPS 70, o współczynniku przewodności
λ = 0,040 W/mK.)

     -  System ociepleń, zwany bezspoinowym systemem ocieplania lub metodą "lekką-mokrą".
Dane techniczne płyt styropianowych:
- Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,040 W/(mK).
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- Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa.
- Gęstość wyrobu: 13.5 kg/m3.
- Klasa reakcji na ogień: E.
2.2.8. Siatka z włókna szklanego:

- Przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w ociepleniach.
- Gramatura po wykończeniu (g/m2): 145.
- Wymiar oczka (mm): 3,5x4,5.
- Siatka składa się z ułożonych naprzemiennie włókien wątku i osnowy tworzących trwały i
mocny splot, zapewniający siatce odpowiednio wysoką wytrzymałość mechaniczną, włókna nie
łamią się nie przesuwają względem siebie.           

- Włókna zabezpieczone przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejących.

2.2.9. Podkładowa masa tynkarska:
- Masa przeznaczoną do przygotowania podłoża przed położeniem cienkowarstwowych tynków
mineralnych.
Masa ta zapewnia:
- idealną przyczepność tynku,
- redukuje chłonność i wzmacnia podłoża,
- ułatwia nakładanie i fakturowanie,
- wyrównuje kolorystykę podłoża.
Minimalne   wymagania dla podkładowej masy tynkarskiej:
- Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm3,
- gotowa do użycia masa na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych.
2.2.10. Tynk mineralny - 2 mm:
- Tynk mineralny cienkowarstwowy, faktura baranek, uziarnienie 2 mm.
M  inimalne wymagania dla tynku mineralnego:
- Tynk mineralny cienkowarstwowy,
- rodzaje podłoża, na którym można stosować tynk: systemy ociepleń ze styropianu,
- odporny na mikropęknięcia,
- zawierający specjalne mikrowłókna, wzmacniające jego strukturę,
-  tynk  produkowany  w  postaci  suchej  mieszanki  białego  cementu,  wapna  oraz  kruszywa
kwarcowego i dolomitowego,
- reakcja na ogień: klasa A2 s1 d0,
- absorpcja wody: kategoria W1,
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 15/35,
- współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK.
2.2.11. Farba silikatowa:
- Farba silikatowa powinna charakteryzować się następującymi cechami:
●  wysoce paroprzepuszczalna (oddychająca),
●  wysoce trwała odporna na uszkodzenia i czyszczenie,
●  odporna na czynniki atmosferyczne,
●  wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni,
●  stabilność koloru.

3. SPRZĘT:
3.1. Wymagania ogólne:

Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania docieplenia i powłok tynkarskich:
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
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materiałów,  sprzętu,  itp.  Sprzęt  używany  przez  wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację
Inspektora.
Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków:
- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym,
- długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku,
- krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,
- krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej
i wykonywania łączeń.
3.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynkowania i malowania:
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• mieszarki do zapraw,
• agregat do mechanicznego nakładania zapraw.

Do realizacji  zakresu  robót  można zastosować  sprzęt  typu:  pomosty robocze,  rusztowania,
stoliki  tynkarskie,  łaty,  kielnie,  pace,  szpachle,  mieszadła  do  tynków,  pojemniki,  wiadra,
pędzle, itp.

4. TRANSPORT:
4.1. Wymagania ogólne:

Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
4.1.1.  Transport  materiałów  z  rozbiórek:  Materiały  z  rozbiórek  i  demontażu  mogą  być
przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  dopuszczonymi  do  wykonywania  określonych
robót.  Przewożony  ładunek  musi  być  zabezpieczony  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.
Zalecany  jest  transport  w  szczelnie  zamkniętych  kontenerach.  Wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia dróg publicznych oraz dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na
bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie  gospodarki  odpadami  w tym na ich  transport  (Ustawa z  dnia  27.04.2001 r.  o
odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)  
4.1.2. Transport okien: okna powinny być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do
tego  celu.  Za  sprawne  środki  transportu  i  zabezpieczenie  materiał  odpowiada  Wykonawca.
Przewożenie  stolarki  budowlanej  na miejsce montażu  środkiem transportu  wyposażonym w
odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.
4.1.3.  Materiały  w  postaci  suchych  mieszanek: mieszanki  w  opakowaniach  papierowych
zaleca się  przewozić  w samochodach zamkniętych.  Należy przewozić  i  przechowywać  takie
materiały
w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed
wilgocią.
- Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić
w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach. Zabrania  się  przewożenia  i
przechowywania wody w opakowaniach  po środkach chemicznych lub w takich,  w których
wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
4.1.4. Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały
w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane
jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  oraz  rozładunku  urządzeń
mechanicznych.  Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach można wykorzystywać  samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały
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do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:
5.1.1.  Roboty  rozbiórkowe: Roboty  należy  prowadzić  w  szczególności  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych.

Wykonawca  prac  rozbiórkowych  przed  przystąpieniem  do  ich  realizacji  przedstawi
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę
w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu.
Należy powiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta o sposobie zagospodarowania
odpadów powstałych w trakcie rozbiórek, podając rodzaj, ilość i  okres ich wytworzenia oraz
miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób.
Podczas prowadzenia prac należy w szczególności przestrzegać następujących zasad:
– usuwany  element  nie  może  powodować  nieprzewidzianego  spadania  lub  zawalenia  się
innego;
– zabronione jest prowadzenie robót gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewrócenia konstrukcji
przez wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót podczas wiatru powyżej 10 m/s.
– niedopuszczalne jest  przebywanie  ludzi  na  niższych kondygnacjach  podczas  prowadzenia
prac.
– nie  należy  składować  materiałów  z  rozbiórki  na  stropach,  schodach  czy  innych
konstrukcyjnych częściach budynku.  
– miejsca składowania materiałów z rozbiórek i  demontażu muszą  być  tak dobrane aby nie
zagrażały  bezpieczeństwu i nie utrudniały komunikacji.
5.1.2. Montaż stolarki okiennej:
Okna  aluminiowe  odporne  na  włamanie,  powinny  być  montowane  według  zaleceń
pochodzących  od  wybranego  producenta  okien.  Okna  antywłamaniowe  należy  zamontować
ściśle według norm i procedur (wg normy PN-EN 1627). Minimalny zakres informacji, które
zawiera instrukcja montażu okien:

• Typowe szczegóły dotyczące otworów, w których produkt może być zamontowany.
• Szczegóły dotyczące podstawowych punktów montażu, jak i dokładny opis elementów

mocujących.
• Wskazanie  punktów  wymagających  określonego  zamocowania  np.  umiejscowienia

zamków i zawiasów.
• Wskazanie  właściwego  obszaru  uszczelnienia  zabezpieczającego  pomiędzy  ścianą,  a

ramą np. w okolicy zamków i zawiasów.
• Wskazanie odpowiednich luk pomiędzy elementami ruchomymi i stałymi.
• Pozostałe  szczegóły,  jeśli  mogą  mieć  wpływ  na  właściwości  odporności  próbki  na

włamanie.
• Szczegóły dotyczące stopnia lub stopni zamknięcia spełniających wymagania uzyskanej

klasy odporności.

Certyfikowany montaż  okien  antywłamaniowych  może  przeprowadzić  jedynie
upoważniona do tego, wyszkolona ekipa, która wyda certyfikat na okno o odpowiedniej klasie.

5.1.3. Prace związane z dociepleniem   glifów okiennych:

• Warunki wykonania prac:
a)  Wymagania  techniczne  dotyczące  podłoża:  Zasadniczym  warunkiem  stosowania
projektowanej  metody  jest  trwałość  podłoża.  Podłoże  powinno  być  nośne,  czyste,  suche,
związane  i  pozbawione  elementów  zmniejszających  przyczepność  materiałów  mocujących
warstwę  izolacji  termicznej,
a także wolne od nalotów i wykwitów. Podłoże powinno być  równe i płaskie. Do ocieplenia
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należy  zastosować  kompletny  zestaw  materiałów  do  dociepleń  zgodnie  z  odpowiednią  dla
wybranego systemu Aprobatą Techniczną ITB.                                                

• Prace  przygotowawcze  ścian:  Prace  należy  rozpocząć  od  przygotowania  podłoża.
Podłoże  do  przyklejania  płyt  izolacyjnych  powinno  być  wytrzymałe,  czyste,  związane  i
pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. Prace przygotowawcze obejmują zmycie
podłoża. Miejsca szczególnie nierówne oraz braki powstałe po usunięciu wyprawy uzupełnić. W
celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża należy wykonać kontrolne przyklejenie
próbek  stosowanej  izolacji  z  warstwą  kleju  nie  przekraczającą  1,0cm.  Przy  prawidłowym
przygotowaniu podłoża i odpowiedniej jakości kleju, przy założeniu, że temperatura otoczenia
wynosi ok.  20°C, a wilgotność  powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech
dobach, rozerwanie powinno nastąpić w warstwie izolacji.       

1. Mocowanie  płyt  styropianowych:  Przy  ociepleniu  glifów  należy  zastosować  płyty
styropianowe EPS 70 o  gr. 3 cm.

2. Klejenie:  Do  przyklejenia  płyt  izolacyjnych  do  podłoża,  należy  stosować  zaprawę
klejową,  zgodnie  z  odnośną  Aprobatą  Techniczną  ITR.  Materiał  na  płytę  nakładać  metodą
pasmowo - punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka "placków" we wnętrzu zachować
min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być  przyklejone w 100%).
Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Po nałożeniu
kleju  na płytę  należy ją  bezzwłocznie  przyłożyć  do  ściany i  docisnąć,  aby uzyskać  równą
płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na
powierzchnie  boczne  płyt.  Płyty  należy  układać  w  pasach  poziomych  "na  mijankę”
przesunięciem  min.  15  cm  oraz  przewiązaniem  w  narożach.  Bezwzględnie  należy  unikać
pokrywania się naroży płyt styropianowych z narożami otworów okiennych i drzwiowych.

      Po  stwardnieniu  kleju  ewentualne  szczeliny  wypełnić  klinami  lub  mniejsze  szczeliny
poliuretanową pianką niskorozprężną. W przypadku wystąpienia w warstwie płyt nierówności
i  uskoków należy je  zeszlifować  do uzyskania jednolitej  płaszczyzny.  Pył  powstały podczas
szlifowania dokładnie usunąć.

3. Obróbki  blacharskie:  Podokienniki  zewn. powinny być  tak wyprowadzone, aby ich
krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40 mm. Obróbki powinny być
zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie
były  przenoszone  bezpośrednio  na  cienkowarstwowy  element  wykończeniowy.  Wszystkie
wypukłe narożniki budynku oraz ościeża otworów okiennych zabezpieczyć systemową listwą
narożną z siatką.

4.  Wykonanie warstwy zbrojonej:  Następnym etapem robót jest  wykonanie warstwy
zbrojonej siatką. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że powierzchnia izolacji
podlegająca zbrojeniu jest odpowiednio równa. Do wykonania warstwy zbrojącej zastosować
aprobowaną  siatkę  z włókna szklanego oraz zaprawę  do zatapiania siatki.  Warstwę  zbrojoną
wykonać wtapiając w ułożoną na izolacji świeżą masę klejową, kolejne wstęgi siatki z zakładem
min. 10 cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować  je  na gładko tym samym materiałem,
zwracając uwagę  na dokładne otulenie siatki  i  zachowanie stałej  grubości  warstwy.  Tkanina
powinna być napięta i całkowicie wtopiona.

5. Wyprawa  zewnętrzna:  Po  przeschnięciu  i  związaniu  warstwy  zbrojonej  należy
przystąpić  do  wykonania  podkładowej  masy  tynkarskiej.  Na  wyprawę  zewnętrzną  glifów
przewiduje się tynk cienkowarstwowy mineralny (faktura baranek, ziarno 2mm). Tynk układać
ręcznie,  na  wydzielonych  powierzchniach jednym  ciągiem,  metodą  "mokre  na  mokre".
Sukcesywnie,  w  miarę  układania  świeżej  warstwy  jednakowej  grubości  równej  uziarnieniu
materiału, nadawać tynkowi założoną fakturę. Należy tak kierować robotami, aby nie dopuścić
do  powstania  widocznych  styków.  Należy  bezwzględnie  przestrzegać  zasady,  że  jedna
płaszczyzna  musi  być  zakończona
w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przewidzianym przez nadzorującego roboty.
Wykończona  powierzchnia  powinna  charakteryzować  się  jednorodnością  i  niezmiennością
faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości. Glifu pomalować farbą silikatową
dwukrotnie, w kolorze dostosowanym do istniejącego wykończenia elewacji.
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5.1.4. Wykończenie glifów tynkami wewnętrznymi cem.-wap.: 
Projektuje się użycie suchej mieszanki tynkarskiej.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże  pod  tynki  cementowo-wapienne  na  glifach,  powinno  być:  stabilne,  mocne,  czyste,
suche,  wolne  od  zanieczyszczeń  i  warstw  słabo  związanych  z  podłożem  lub  osłabiających
wiązanie (tłuszcze, kleje, bitumy, pył,  kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.).
Wszelkie większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed tynkowaniem wypełnić
zaprawą cementowo-wapienną. Na podłożach silnie nasiąkliwych wykonać obrzutkę (szpryc) i
pozostawić  do wyschnięcia. Na podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton) nałożyć  pacą
zębatą warstwę szczepną  i pozostawić do wyschnięcia.
Przygotowanie tynków:
Suchą  mieszankę  tynkarską  należy  mieszać  z  wodą  w  mieszalnikach  przepływowych  lub
agregatach tynkarskich. Można go również przygotowywać przy użyciu mieszadła elektrycznego
(ewentualnie wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem) proporcje i czas mieszania dostosować do
wymogów producenta.  Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu około 2 godzin
(czas zależny od temperatury). Nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość, ponieważ obniży to
wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez
dodawanie piasku, cementu itp.
Wskazówki wykonawcze:
Przygotowaną mieszankę tynkarską należy nakładać ręcznie na glify okienne. Tynk układać w
jednej warstwie, narzucając go w dwóch cyklach roboczych w odstępie kilkudziesięciu minut
(czas zależny od temperatury i wilgotności), stosując zasadę „mokre na mokre”. Grubość tak
wykonanej warstwy powinna wynosić od 10 do 20 mm. Narzucony tynk równać i doprowadzić
do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania grubszego tynku należy pierwszą
jego warstwę „przeczesać” poziomo pacą zębatą i zostawić do związania. Drugą warstwę tynku
o grubości 10 - 20 mm można układać, zachowując przerwę technologiczną około 1 dzień / mm
grubości pierwszej warstwy tynku.
Po częściowym stwardnieniu tynk zacierać w zależności od potrzeb: tynk podkładowy - na ostro
pacą styropianową lub drewnianą; tynk gładki/filcowany (np. pod malowanie) - równomierne
zatrzeć  na  gładko pacą  z  gąbką  lub filcem. Ewentualne uszkodzenia powierzchni  w trakcie
zacierania naprawiać na bieżąco. W miejscach zmian materiału podłoża (np. beton - cegła) i na
podłożach  niestabilnych  konieczne  jest  stosowanie  siatki  zbrojącej  z  włókna  szklanego

∅powlekanego lub siatki stalowej ocynkowanej, spawanej punktowo (oczko 20x20 mm,  1 mm).
We  wszelkich  narożnikach  otworów  okiennych  zaleca  się  stosować  siatkę  zbrojącą  oraz
nierdzewne profile ochronne.
Warunki atmosferyczne:
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna
wynosić od + 5°C do + 30°C. Nie można dopuszczać do gwałtownego przesuszenia tynku - w
upalne dni  lub przy silnie działającym ogrzewaniu tynk skrapiać  wodą.  Świeże zabrudzenia
zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.
5.1.5. Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń:
- Powierzchnie pomalować farbami emulsyjnych akrylowych lub lateksowych o bardzo dobrym
kryciu i przepuszczalności powietrza.
- Do malowania przewidziano wszystkie pow. poziome i pionowe (sufity, ściany i glify).
- Faktura powłoki powinna być jednorodna, bez śladów pędzla.
-  Wykonane  powłoki  powinny  charakteryzować  się  dostateczną  przyczepnością  do  podłoża
i odpornością na wycieranie.
- Zaprojektowana kolorystyka ścian i glifów okiennych - kolor biały.
-  Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać  i  wygładzić  powierzchnię,  naprawić
uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie.  Następnie  należy  powierzchnię  zagruntować.  Roboty
malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby
w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C.
5.1.6. Oczyszczenie terenu:
- Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywać porządek na terenie prowadzonych prac.
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- Teren należy oczyścić, a nieczystości wywieźć w miejsca do tego wyznaczone.
-  Po pracach umyć powierzchnie posadzek i okien.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jako ści

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6
„Wymagania ogólne”.
6.1.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych: Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne
sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego,  w  tym  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  przepisami.  Na  żądanie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.1.2. Kontrola jakości stolarki okiennej:
Odchylenia elementów stolarki nie powinny być większe niż: dla pionowych części elementu,
(ościeżnic) od teoretycznego pionu + 1mm na długości 1 m elementu, jednak nie więcej niż + 3
mm na całej długości boku dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na
1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż + 5 mm na całej długości boku.
Stojaki ościeżnic powinny tworzyć  z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie
mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. Po zamontowaniu
okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Jeżeli montaż okna został wykonany
prawidłowo  skrzydła  powinny  "lekko"  się  otwierać  i  zamykać.  Jeżeli  wszystkie  wymagane
badania dadzą  wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy chociaż  jedno z badań  da wynik ujemny, należy całość  robót bądź  tylko ich
część uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne
z wymaganiami, należy:
a)  roboty  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami  poprawić  w  celu  doprowadzenia  ich  do
zgodności z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań,
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót.
6.1.3. Kontrola jakości wykonania docieplenia i wypraw zewn. glifów:
Kontrola  powinna  odbywać  się  z  uwzględnieniem  wymagań  normowych  oraz  wytycznych
producenta. Sprawdzaniu podlega m.in.: Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową.
Sprawdza się  przez porównanie wykonania  robót  z  dokumentacją  opisową,  rysunkową  oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.
Materiały kontroluje się  bezpośrednio lub pośrednio tzn.  na podstawie zapisów w dzienniku
budowy  lub  protokołach  zgodności  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji
technicznej.  Wygląd zewnętrzny wykonania: ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich
wad  jak  dziury,  pęknięcia,  brak  pionowości,  odchylenia  płaszczyzn,  brak  wymaganej
płaszczyzny wypełnienia zaprawą klejową itp.
6.1.4. Kontrola jakości wykonania powłok malarskich:
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania powinny obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania
ogólne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:
– Powierzchnię  tynkowania  i  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w
rozwinięciu,  według  rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się
otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5m2. 

str. 24



8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne  wymagania  wykonania  robót  podano  w  ST  (kod  45000000  -  7)  pkt.  8
„Wymagania ogólne”.
8.1.1. Odbiór stolarki okiennej:
Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia:

– Klasa antywłamaniowa okien,
– wymiarów otworów,
– prostopadłości i równości ościeży,
– mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących,
– wilgotność murów.

Odbiór końcowy   wymaga sprawdzenia:
– osadzenia ościeżnic,
– jakości osadzenia skrzydeł okiennych / drzwiowych,
– szczelności,
– stałości skrzydeł w położeniu zamkniętym,
– jakości powierzchni zewnętrznej,
– ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć,
– sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów.

8.1.2. Odbiór docieplenia glifów i wypraw zewnętrznych na glifach:
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu:
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy. W trakcie odbioru
należy przeprowadzić  badania.  Wyniki  badań  dla podłoży należy porównać  z  wymaganiami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik
pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  zostały  prawidłowo  przygotowane,  tj.  zgodnie  z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do kolejnych
robot. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno
być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych
do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić  ocenę  przygotowania  podłoża.  Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym
odbiorem  robot  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole
podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy  (kierownik
budowy).
Odbiór częściowy: Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest
dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.  Protokół  odbioru
częściowego jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robot,  jeżeli  umowa taką
formę przewiduje.
Odbiór ostateczny (końcowy):
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny
przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania
komisji  oraz czas jej  działania powinna określać  umowa. Wykonawca robot obowiązany jest
przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
 − specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
−  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
 − protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta,
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− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji  technicznej  robot,  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz
dokonać  oceny wizualnej.  Roboty powinny być  odebrane,  jeżeli  wszystkie wyniki  badań  są
pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem  merytorycznym.  Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
−  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości
wykonania  robot  w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robot
może wyrazić  zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z
czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji:
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po użytkowaniu w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robot  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.
Odbiór ostateczny (końcowy):
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. Przed
upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.
8.1.3. Odbiór tynków wewn.:
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
 Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
-  trwale  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.1.4. Odbiór robót malarskich:
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem
producenta,  braku prześwitu i  dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym powierzchnię  malowaną  do  powłok  o
dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
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Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  robót  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  płatności  podano  w  ST  (kod  45000000  -  7)  pkt.  9
„Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw.
- PN-EN 1627 - Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie --  
  Wymagania i klasyfikacja.
-   PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana.

-  PN-EN  13163+A1:2015-03  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  --  Wyroby  ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.

-  PN-EN 13163:2004 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu.
-  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.

- PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków.
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3. SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH 

(INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA) - CPV – 4533000 0 - 9

1. WSTĘP:
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej  SST są  wymagania  techniczne dotyczące  prac  związanych  z
wymianą instalacji sanitarnych (c.o.). 
1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
instalacjami sanitarnymi i obejmują m.in.:

• Demontaż grzejników stalowych jednopłytowych i przekazanie ich Inwestorowi.
• Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm.
• Wykucie  bruzd pionowych 1x1/2 ceg.  w ścianach z cegieł  na zaprawie cementowo-

wapiennej.
• Wykucie  bruzd poziomych 1x1/2 ceg.  w ścianach z cegieł  na  zaprawie  cementowo-

wapiennej.
• Rurociągi  o połączeniach zaciskowych  śr. zewnętrznej do 32 mm.
• Izolacja rurociągów śr. do 32 mm otulinami gr. 9  mm.
• Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki C33

300x1400 mm, na systemowych stojakach.
• Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - Grzejniki C33

300x1600 mm, na systemowych stojakach.
• Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm - Grzejniki C33

300x2000 mm, na systemowych stojakach.
• Zawór odcinający  kątowy do podłączeń grzejników CV o śr. nominalnej 15 mm.
• Głowica termostatyczna.
• Rozetka podwójna do grzejników.
• Próby z dokonaniem regulacji.
• Próby  szczelności  instalacji  c.o.  z  rur  o  połączeniach  zaciskowych  w  budynkach

niemieszkalnych.
• Próby  szczelności  instalacji  c.o.  o  połączeniach  zaciskowych  -  próba  zasadnicza

(pulsacyjna).
• Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania.
• Zamurowanie  bruzd  pionowych  lub  pochyłych  o  przekroju  1/2x1  ceg.  w  ścianach  z

cegieł.
• Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł.

1.4.Określenia podstawowe:
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi

normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIAŁY:
2.1. Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST
(kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1.   Grzejniki:
- Grzejniki C33 300x1400 mm, na systemowych stojakach – 2 kpl.
- Grzejniki C33 300x1600 mm, na systemowych stojakach – 2 kpl.
- Grzejniki C33 300x2000 mm, na systemowych stojakach – 6 kpl.
- Głowice termostatyczne.
- Zawory grzejnikowe.
Parametry grzejników:

• wys. grzejnika: 30 cm,
• podłączenie boczne,
• grzejniki wykonane z blachy stalowej,
• powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill,
• maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar,
• maksymalna temperatura: 110°C,
• kolor: biały (RAL 9016),
• grzejniki mocowane do posadzki na systemowych stojakach w kolorze białym.

2.2.2.   Rury:
- Rurociągi  o połączeniach zaciskowych  śr.  zewnętrznej do 32 mm.
- Kształtki o połączeniach zaciskowych  śr. zewnętrznej 32 mm.
- Izolacja rurociągów śr. do 32 mm otulinami  gr.9  mm.

3. SPRZĘT:
Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć
przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie  opakowanie.  Elementy  mogą  być  przewożone
dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora Nadzoru,  oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:

Roboty związane z instalacjami sanitarnymi należy powierzyć doświadczonej ekipie.
5.1.1. Wymiana grzejników:

- Demontaż istniejących grzejników typu Purmo C11 oraz natynkowych przewodów c.o.
- Zdemontowane grzejniki przekazać Inwestorowi.
- Wykucie bruzd w ścianach pod rury c.o.
-  Jako elementy  grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym,
typu Purmo C33,
- Projektowane grzejniki o wym.:

• 30x200 cm (wys. x dł.) – 6 szt. (moc 75/65/20C= 2694 WAT),
• 30x140 cm (wys. x dł.) – 2 szt. (moc 75/65/20C= 1886 WAT),
• 30x160 cm (wys. x dł.) – 2 szt. (moc 75/65/20C= 2155 WAT).

str. 29



-  Grzejniki  wyposażone  będą  w  zawory  termostatyczne  oraz  głowice  termostatyczne.  Przy
grzejnikach zaprojektowano zawory odcinające umożliwiające odłączenie grzejnika przy pracy
pozostałej części instalacji.
- Zaprojektowano wymianę  rur instalacji  c.o. na stalowe ze szwem, przewodowe. Piony c.o.
prowadzić pod tynkiem.
- Głowice termostatyczne z ogranicznikiem dolnej temperatury do 16°C.
- Zaprawienie bruzd po osadzeniu przewodów c.o. w ścianach.
- Grzejniki stalowe płytowe montowane będą na wysokości 0,15 cm nad poziomem podłogi.
- Wszystkie piony oraz gałązki do grzejników, prowadzić w bruzdach ściennych  podtynkowo.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jako ści:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
„Wymagania ogólne”.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót:

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed
przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji
aktualne  świadectwa  badań  materiałów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach  nadzoru
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego
przechowywania materiałów.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania
ogólne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostką obmiarową robót jest m. in.: m2, m, szt., pomiar, otw., itd.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania
ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
- PN 91.140.70 - Instalacje sanitarne.
- PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania".

str. 30



4. SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - CPV – 45310000 - 3

1. WSTĘP:
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej  SST są  wymagania  techniczne dotyczące  prac  związanych  z
instalacjami elektrycznymi. 
1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych
z instal. elektrycznymi obejmują m. in.:

• Przełożenie  istniejących  przewodów  instalacji  elektrycznych  Przełożenie  istniejących
przewodów instalacji elektrycznych.

1.4.Określenia podstawowe:
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi

normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

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

2. MATERIAŁY:
2.1. Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST
(kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.

3. SPRZĘT:
Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć
przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie  opakowanie.  Elementy  mogą  być  przewożone
dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora Nadzoru,  oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:

Roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy powierzyć doświadczonej ekipie.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jako ści:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
„Wymagania ogólne”.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót:

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed
przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji
aktualne  świadectwa  badań  materiałów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach  nadzoru
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wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego
przechowywania materiałów.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania
ogólne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostką obmiarową robót jest m. in.: kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania
ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
-  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  
   i wymagania podstawowe.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Andrzej Klimkiewicz  St - 455/88                                   
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