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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz rozliczaniu robót w zamówieniach
publicznych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi.
1.4. Określenia podstawowe: ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacją i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekty małej architektury
1.4.2. 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.
1.4.3. budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiąc konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. 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.
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.10. 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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1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. 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.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno –
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
określonych w rozdziale
1.4.19. 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.
1.4.20. organie samorządu zawodowego — należy przez co 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. póz. 42 z późn.. zm.).
1.4.21. 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.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. 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.
1.4.24. 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.
1.4.25. kierownika 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.
1.4.26. 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.
1.4.27. 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.
1.4.28. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.29. 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.
1.4.30. 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.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. 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.
1.4.35. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST 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, a o ich wykryciu 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 dokumentacja projektową
i ST.
Wielkości określane w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartość:
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 tolerancjami.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 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.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 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:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony
przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 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 powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, 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. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. 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.
1.5.10. 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.
1.5.11. 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 5 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).
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych; 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. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych.
Wykonawca przedstawi, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące,
planowanych do wbudowania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań
określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania ST w czasie postępu robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (ST). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Użytkownika na wszystkie materiały niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia przed ich zakupem oraz przystąpieniem do wykonywania robót. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Użytkownika.
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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.
2.4. 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 właściwości 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.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja techniczna lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Użytkownika na
wybrany materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Użytkownika.
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.

7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Roboty remontowo-budowlane obiektów budowlanych na terenie
Nadleśnictwa Różańsko – II postępowanie
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot 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 projektowa lub
ST 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 robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, 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 budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
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 JAKOŚCI ROBOT
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru harmonogramu robót oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6.1. 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
projektowej i ST.
6.2. 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. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, 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 Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależne 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 ST. 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:
1. 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),
2. 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 ST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym 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
Wewnętrzny dziennik budowy
Wewnętrzny dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do zakończenia robót.
Zapisy w wewnętrznym dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do wewnętrznego dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
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odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót.
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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 ST. Książkę obmiarów prowadzi kierownik budowy lub robót, po czym
przedkłada Inspektorowi do sprawdzenia. Książka obmiaru robót wymagana jest w przypadku
rozliczenia obmiarowego powykonawczego.
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 między innymi następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę jeżeli było wymagane,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) 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 ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST 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 celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie określonym w umowie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
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.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać co wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi częściowemu.
c) odbiorowi końcowemu.
d) odbiorowi gwarancyjnemu,
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub osobnym pismem i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie niezbędnych
dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów oraz wykonanych robót wraz z protokołami
z prób, badań i sprawdzeń oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. 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.
8.4. Odbiór końcowy
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru, Użytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 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; wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i ST 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.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót (jeżeli wystąpiły) oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. recepty i ustalenia technologiczne jeżeli były wymagane
3. dzienniki budowy i książki obmiarów jeżeli były wymagane,
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST,
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu jeżeli była wymagana,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca 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 i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór końcowy robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych
w przypadku rozliczenia kosztorysowego.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz.zm
i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr
129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 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 póz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838
z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
UWAGA :
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.
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STB 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych i demontażowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
- demontaż stolarki drzwiowej
- rozbiórka okładzin ściennych z płytek i paneli
- rozbiórka posadzek
- pozostałe rozbiórki, wyburzenia i demontaże
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót rozbiórkowych i demontażowych zgodnie
z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót rozbiórkowych i demontażowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać zasad podanych
w normie i w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zachować warunki bezpieczeństwa pracy
robotników oraz osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki lub
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych
i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część I – Roboty
ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków
techniczno– organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót
Roboty, materiały i urządzenia do wykonywania w/w robót winny odpowiadać integralnie wymogom
określonym w niżej wymienionych polskich i branżowych normach.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów rozbiórkowych:
Materiały rozbiórkowe należy zagospodarować lub zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
o zagospodarowaniu i zutylizowaniu materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
przekazaniu dla Zamawiającego karty odpadów. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania wskazanych we wniosku materiałów dla Zamawiającego.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych wg opracowanej przez Wykonawcę organizacji robót
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP. Osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Transport
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa
transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy :
a. opracować projekt organizacji robót
b. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5.3. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać zasad podanych w normie w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz
osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie
z ustaleniami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych,
przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano
– montażowych część I – Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, oraz w dostosowaniu do warunków
techniczno – organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót Rozbiórki
należy wykonać zgodnie z przyjętą technologią i wywozem elementów z rozbiórki w miejsce wskazane
staraniem Wykonawcy i na jego koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Wszystkie roboty rozbiórkowe powinno być poddane kontroli przed rozpoczęciem jak i w trakcie ich
wykonywania
6.3. Warunki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7
7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaru robót
Obmiar robót należy wykonywać w m2 rozbiórek dachu, w mb rozbiórki rynien i rur spustowych, w m2
rozbiórki opierzeń, w m3 rozbiórek elementów wykonanych z cegły, w m2 okładzin z płytek, w m2
rozbiórki podsypki izolacyjnej ,w m3 rozbiórki elementów żelbetowych w m2 demontażu stolarki
okiennej i drzwiowej, w m2 skucia tynków, m3 rozbiórki posadzki. Jednostki nie wymienione powyżej
należy przyjmować zgodnie z jednostkami występującymi dla danego typu robót w KNR.
7.3. Wielkości obmiarowe robót rozbiórkowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały
pozytywne wyniki.
8.3. Wymagania przy odbiorze określa norma plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót rozbiórkowych
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
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) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)
UWAGA :
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.

STB.01.02.00.STOLARKA DRZWIOWA
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
montażu stolarki drzwiowej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Montaż, demontaż i wymian stolarki drzwiowej
Montaż ościeżnic drzwiowych regulowanych do drzwi
Wymiana skrzydła drzwiowego
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki okiennej i drzwiowej należy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem montażu elementów stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie
z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych stolarki okiennej i drzwiowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085:1983 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.2
2.2. Stolarka drzwiowa wewnętrzna: drzwi w okleinie drewnopodobnej wzmocnione płytą otworową lub
pełną łazienkowe wraz z ościeżnicą drewniana regulowaną. Drzwi wyposażone w zamek łazienkowy
z klamką i szyldem, kratkę wentylacyjną oraz przeszklenie w górnej części skrzydła. Wzór i kolor do
wyboru przez zamawiającego.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2. Sprzęt do wykonania montażu stolarki
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport stolarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Przewożona stolarka powinna być ustawiona na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów
- Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów.
5.3. Montaż stolarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085:1983 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeży lub
zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane
ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Ustawienie stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki i powinien
dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinna być zgodna z PN-B-10085:1983 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
W szczególności powinna być oceniana:
a. jakość materiałów, z których stolarka została wykonana
b. prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
c. sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
d. wodoszczelność przegród.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości,
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
6.2.2. Warunki badań stolarki i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Dostarczana na plac budowy stolarki należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7
7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaru robót
Powierzchnię stolarki oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic.
Jednostki nie wymienione powyżej należy przyjmować zgodnie z jednostkami występującymi dla
danego typu robót w KNR.
7.3. Wielkości obmiarowe stolarki określa się na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.
Sprawdzeniu podlega:
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a. zgodność z dokumentacją techniczną ,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
d. sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
e. pion i poziom zamontowanej stolarki
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-10085:1983 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie- Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-ENISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych - izolacyjność od dźwięków powietrznych
PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metody badania.
PN-EN 1191 : 2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda
badania.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła – Część1 :
Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła – Część 2:
Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metody badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji
i ścian osłonowych – Część 1 :Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji
i ścian osłonowych – Część 2 : Metoda badania liniowej siły ściskającej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji
i ścian osłonowych – Część 3 : Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji
i ścian osłonowych – Część 4 : Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym
PN-EN ISO 12567-1: 2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określenie współczynnika
przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej –
Część 1 : Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2: 2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określenie współczynnika
przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej –
Część 2 : Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.
PN-EN 1315:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.
UWAGA :
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.

STB 01.03.00.POSADZKA BETONOWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Posadzek betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
- posadzki betonowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
1. roboty budowlane przy wykonywaniu posadzek betonowych należy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem posadzek betonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
2. Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
3. procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
4. ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych posadzek betonowych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonaniu posadzek betonowych należy przestrzegać zasad podanych PN-EN 14411:2005
Posadzki betonowe -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.2
2.2. podkład pod beton
2.3. posadzka betonowa klasy min C12/15
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2. Sprzęt do wykonania posadzek betonowych
Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek betonowych, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek betonowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego.
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża
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- nośność
- stabilność
- czystość
- równość
- nie nasiąkliwość
Przygotowanie podłoża :
podłoże powinno sprawdzone i przygotowane
Wykonanie posadzek betonowych
- skucie starych okładzin z płytek
- sprawdzenie podłoży
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz
PN-EN 14411:2005 posadzki betonowe -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
W szczególności powinna być oceniana:
- gładkość
- nasiąkliwość posadzek betonowych nie powinna być większa niż 14%
6.2. Warunki badań posadzek betonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7
7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiarów robót
Powierzchnię posadzek betonowych oblicza się w metrach kwadratowych wykonanej posadzki
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostki nie wymienione powyżej należy przyjmować zgodnie z jednostkami występującymi dla
danego typu robót w KNR.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze określa oraz PN-EN 14411:2005 posadzki betonowe
-- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodność z dokumentacją techniczną ,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. należyte przyleganie do podkładu
e. prawidłowość ukształtowania powierzchni
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
STB 01.04.00.ROBOTY TYNKARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót tynkarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
- tynki cementowo-wapienne
- tynki gipsowe
- gładzie gipsowe
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu tynków należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane
z wykonaniem robót tynkowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót tynkowych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonaniu robót tynkowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10100:1970
Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.2
2.2. woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie.
2.3. listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne.
2.4. tynk cementowo-wapienne
2.5. gips szpachlowy
2.6. tynk gipsowy
2.7. preparat gruntujący
3.SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2. Wykonawca przystępujący robót tynkarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania
z agregatu tynkarskiego, elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
4.3. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urządzenia.
Powierzchnie do tynkowania po skuciu starych tynków powinny być przygotowane przez czyszczone
mechaniczne, zmycie lub piaskowanie oraz zagruntowane x2 preparatem wzmacniającym.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki tylko
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nasłonecznieniem dłuższym
niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe wapienne powinny być w okresie
wiązania zaprawy (ok. jednego tygodnia ) zwilżane wodą.
5.3. Wykonywaniu tynków - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10100:1970 Roboty
tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze.
5.3.1. Przygotowanie podłoża:
- podłoże powinno sprawdzone i przygotowane (stabilne, czyste, suche i nie zmarznięte, wolne od
zabrudzeń i luźnych elementów
- zagruntowanie powierzchni pod tynki emulsja gruntującą
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
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5.3.3. Wykonanie tynków
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży
- osadzenie listew narożnikowych
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- mechaniczne wykonanie obrzutki
- mechaniczne wykonanie narzutów
- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem
- ręczne wykańczanie tynków, tj wykonanie ościeży, gzymsów, itp.
- montaż kratek wentylacyjnych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań tynków powinien być zgodny z PN-B-10100:1970 Roboty
tynkowe
– tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze.
W szczególności powinna być oceniana :
- równość i gładkość powierzchni tynkowanych
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)
6.2.2. Warunki badań materiałów tynkarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7
7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaru robót
Powierzchnię tynków oblicz się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu wyższej
kondygnacji.
Powierzchnię sufitów oblicz się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą
7.3. Wielkości obmiarowe tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki
tynkarskie.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z dokumentacją techniczną,
b) rodzaj zastosowanych materiałów,
c) przygotowanie podłoża,
d) nierówności powierzchni
Kategoria tynku
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji
Nie większe niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3,5 mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości
oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości
Nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni.
Między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)
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Nie większe niż 3mm na 1m
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym
• dla czynności przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- przygotowanie podłoża,
• dla wykonania tynku
- wykonanie tynku
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Arkady . Należy stosować
przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne"
UWAGA :
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.

STB 01.05.00. ROBOTY MALARSKIE
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: malarskich
wewnętrznych
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
- Malowanie z gruntowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjna
- Malowanie stolarki drzwiowej
- Malowanie elementów metalowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich należy rozumieć wszystkie prace budowlane
związane z wykonaniem robót malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe robót malarskich
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi – Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00.
„Wymagania ogólne „ pkt.2
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2.2. Farba emulsyjna biała przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń biurowych oraz
o podwyższonej wilgotności (np. łazienki)
2.3. Farba emulsyjna w kolorze przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń biurowych oraz
o podwyższonej wilgotności (np. łazienki). Kolor farby zostanie wybrany na etapie wykonywania prac.
2.4. Farba olejna do drewna i metalu w kolorze, przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń
biurowych oraz o podwyższonej wilgotności (np. łazienki). Kolor farby zostanie wybrany na etapie
wykonywania prac.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2. Sprzęt do robót malarskich
Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia
- Następnie należy powierzchnię zagruntować
5.3. Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi – Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.
5.4. Przygotowanie podłoża
- gruntowanie podłoży ścian
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynków wewnętrznych
- usunięcie folii
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:
- całkowitym zakończone roboty instalacyjne
- wykonanie podłoża pod wykładziny podłogowe,
- usunięciu z pomieszczeń z gruzu i odpadów
Drugie malowanie można wykonać :
- po białym montażu
- po ułożeniu posadzek
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka
temperatura pow. 30o C oraz przeciągi.
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań
i rozwarstwień, czyste i suche.
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy.
Malowanie farbami emulsyjnymi:
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku Przygotować podłoże przez
uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka dezynfekującego
grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym
wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą.
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Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę
nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +50C i nie
wyższa niż +300C.
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki.
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinien być zgodny z PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi – Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.
W szczególności powinna być oceniana :
- właściwości zastosowanych farb
6.2.2. Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki
z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków,
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub
półmatowe.
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepność.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnię robót malarskich oblicza się w metrach kwadratowych
7.3. Wielkości obmiarowe robót malarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi,
wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi – Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodność z dokumentacją techniczną ,
b) rodzaj zastosowanych materiałów,
c) wyglądu zewnętrznego :
- równomierność rozłożenia farby
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta
- brak prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek
d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
e) sprawdzenie odporności powłok na wycieranie
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie
g) sprawdzenie odporności na uderzenie
h) sprawdzenie grubości powłok
i) sprawdzenie elastyczności powłok
j) sprawdzenie trwałości powłok
k) sprawdzenie przyczepności powłok
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą
m) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi –
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. Należy
stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne"
UWAGA :
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.

STB 01.06.00. OKŁADZINY POSADZEK
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
okładzin posadzek z płytek terakotowych i gresowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
- okładziny posadzek z płytek gresowych
- podłogi z płytek terakotowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z płytek należy rozumieć wszystkie prace budowlane
związane z wykonaniem podłóg z płytek zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych podłóg z płytek.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonaniu podłogi z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-EN14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
„Wymagania ogólne „ pkt.2
2.2. zaprawa klejowa elastyczna odkształcalna typu C2TE
2.3. zaprawa fugowa
2.4. płytki terakotowe antypoślizgowe gr. min 8,0mm , klasa ścieralności min 5, klasa
antypoślizgowości min R10
2.5. profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych
2.6. Płytki gresowe antypoślizgowe gr. min 8,0mm , klasa ścieralności min 5, klasa antypoślizgowości
min R10
2.7. listwy przyścienne elementy wykończenia
3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2. Sprzęt do wykonania podłóg z płytek.
Wykonawca przystępujący do układania podłogi z płytek i wykładzin dywanowych, powinien wykazać
się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego
- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru warstwy wyrównawczej.
5.3. Przy wykonywaniu podłogi z płytek i wykładzin dywanowych należy przestrzegać zasad podanych
w normie PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
5.3.1. Przygotowanie podłoża:
5.3.2. Wykonanie podłogi z płytek
- sprawdzenie podłoży
- ułożenie płytek na klej
- spoinowanie płytek
- oczyszczenie płytek
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach poziomych pomieszczeń mokrych oraz
w pomieszczeniach bez spadków podłogi.
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy
sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. Podłoże pod płytki (zaprawa
uszczelniająca) powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0.5MPa. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać
w poziomie wykończeniowym. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach
(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Okładziny ceramiczne układać na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.
Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug
i brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych.
Całość powierzchni spoinować fugą mineralną .
Szerokość fug - 5mm.
Na krawędziach zewnętrznych murków stosować profil narożny PVC. Profil powinien być dobrany do
grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne
systemowe.
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu
technologicznym.
5.3.3. Układanie wykładziny dywanowej przemysłowej:
Wykładzinę należy rozmierzać tak, aby tak aby złącza nie występowały na ciągach komunikacyjnych.
Styki (krawędzie) podłoga/ściana po przyklejeniu wykładziny zakończyć listwą przypodłogową.
Gruntowanie podłoży oraz układanie musi być wykonywane w jednym cyklu technologicznym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz
6.2. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań podłogi z płytek i paneli powinien być zgodny Instrukcji
wykonania podłóg z płytek.
W szczególności powinny być oceniane:
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- właściwości techniczne zastosowanych płytek i wykładzin dywanowych przemysłowych.
6.3.2. Warunki badań materiałów na podłogi z płytek i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7
7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaru robót
Powierzchnię podłogi z płytek i paneli oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej podłogi.
7.3. Wielkości obmiarowe podłogi z płytek określa się na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 oraz PN-EN
14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania
i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. wygląd zewnętrzny
e. prawidłowość ukształtowania powierzchni
f. sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem
g. sprawdzenie prawidłowości wykonania styków
h. sprawdzenie wykończenia posadzki
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów.
UWAGA :
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.

STB 01.07.00. OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
okładzin ścian z płytek ceramicznych oraz okładzin z płyt g-k.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
- okładziny ścienne z płytek
- okładziny ścian i sufitów z płyt g-k mocowanych bezpośrednio lub na stelażu
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- okładziny ścian z paneli drewnopodobnych na stelażu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
1. roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych należy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
2. Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
3. procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
4. ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych okładzin ściennych z płytek ceramicznych
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonaniu okładzin ściennych z płytek należy przestrzegać zasad podanych PN-EN 14411:2005
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00
„Wymagania ogólne „ pkt.2
2.2. zaprawa klejowa elastyczna odkształcalna typu C2TE
2.3. zaprawa fugowa
2.4. płytki ceramiczne
2.5. profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych aluminiowe lub ze stali nierdzewnej
2.6. płyty g-k wodoodporne
2.7. stelaże metalowe do systemów suchej zabudowy z płyt g-k
2.8. elementy wykończeniowe i montażowe płyt g-k
2.9. panele w okleinie drewnopodobnej
Płytki ceramiczne, płyty g-k i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości
producenta.
3 SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3
3.2. Sprzęt do wykonania okładzin ściennych
Wykonawca przystępujący do okładania ścian płytkami, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża
- nośność
- stabilność
- czystość
- równość
- nie nasiąkliwość
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Przy wykonywaniu okładzin z płytek - należy przestrzegać zasad podanych PN-EN 14411:2005 Płytki
i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
Przygotowanie podłoża :
podłoże powinno sprawdzone i przygotowane
Wykonanie okładzin ściennych z płytek
- skucie starych okładzin z płytek
- sprawdzenie podłoży
- ułożenie płytek na klej
- spoinowanie płytek
- oczyszczenie płytek
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian.
Dla ścian w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji wg poz.
„uszczelnienia podłoży pod okładziny ceramiczne". Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar
większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub
w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi.
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne
i wykończeniowe aluminiowe.
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach.
W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.
Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową.
W pomieszczeniach natrysków spoinować po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych.
Całość powierzchni spoinować fugą mineralną, szer. fugi 3mm.
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego wykonawcę.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinien być PN-EN
14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie
W szczególności powinna być oceniana :
- gładkość i lśniąca powierzchnia lica
- nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%
6.2.2. Warunki badań materiałów na okładziny ścienne i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7
7.2. Jednostki i zasady wykonywania obmiaru robót
Powierzchnię okładzin ściennych z płytek ceramicznych oaz podbitki z desek elewacyjnych oblicza się
w metrach kwadratowych wykonanej okładziny,
7.3. Wielkości obmiarowe okładzin ściennych z płytek określa się na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały
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pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze określa oraz PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne ścienne
i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodność z dokumentacją techniczną ,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. należyte przyleganie do podkładu
e. prawidłowość przebiegu spoin
f. prawidłowość ukształtowania powierzchni
g. wizualna szerokością styków i prawidłowości ich wykonania
h. jednolitość barw płytek
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -- Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 Karty
techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów.
UWAGA :
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.

STS 02.01.00 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STS
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wewnętrznej instalacji wod. - kan.
1.2. Zakres robót objętych STS
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania przez Zamawiającego przedmiaru robót,
a przez Wykonawcę robót kosztorysu ofertowego i będzie stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STS
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową
instalacji centralnego ogrzewania w ramach niniejszej budowy i obejmują:
- dostawę materiałów,
- montaż przewodów
- montaż podejść do armatury sanitarnej,
- montaż armatury sanitarnej,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.3.1. Zakres obejmuje również:
- zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót,
- wymagania w zakresie właściwości materiałów,
- zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu
technologicznym,
- określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,
- wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny z jakość wykonanych robót, warunki bezpieczeństwa ujęte w planie
BIOZ oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w Warunkach
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i sztuką budowlaną.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, STS oraz
zamiennikami akceptowanymi przez nadzór autorski i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania
ogólne".
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wod-kan powinny
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje
dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej STS prac należy stosować materiały:
- Miski ustępowe typ Kompakt oraz ze stelażem do zabudowy z twardą deską sedesową
- Umywalki
- Szafki pod umywalki
- Baterie ścienne i stojące do wanny, prysznica i umywalki
- Zawór czerpalny
- Zawór odcinający
- Rury i kształtki miedziane
- Rury i kształtki stalowe
- Rury i kształtki PCV
- Wanny wraz z obudowami
- Brodziki i kabiny natryskowe szklane narożne
UWAGA; można stosować materiały i urządzenia zamienne ale równoważne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru, Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacja Techniczną warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN),
certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2.2. Składowanie materiałów
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy prostek
należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających
części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać w budynku, w miejscu udostępnionym przez
Inspektora Nadzoru, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia
składowania powinna być utwardzona. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych.
Sposób składowania rur nie może spowodować ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby należy układać
według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Kształtki i armaturę przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu
materiałów należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki
materiałów.
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Cięcie i kalibrowanie rur w miejscach połączeń z armaturą przy pomocy sprzętu ręcznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne".
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka
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transportu.
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz
rozładowywać ręcznie lub po pochyłych legarach. Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur,
grzejników oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań producenta. Ponadto przy zai wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi, czy:
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót
instalacyjnych,
• elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji odpowiadają
założeniom projektowym.
5.3. Roboty montażowe
5.3.1. Montaż rurociągów
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
-przecinanie rur,
-założenie tulei ochronnych,
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
-wykonanie połączeń.
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań
przewodów możliwość odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków
przewodów bez spadków, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo odpowietrzenie,
a opróżnienie wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika
to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami
wynoszącą 8cm (+-0,5cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość między
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych
przewodów.
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś
z lewej (dla patrzącego na ścianę).
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami należy wykonać od strony
pomieszczenia.
Przewody prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody
poziome prowadzić powyżej instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. W miejscach przejść
przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8
mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
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5.3.2. Montaż armatury i osprzętu.
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
-sprawdzenie działania zaworu,
-nagwintowanie końcówek,
-wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,
-skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś
przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
5.3.3. Próby i rozruch instalacji
Po zmontowaniu instalacji wod- kan. należy przeprowadzić próbę szczelności. Próba szczelności
instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych.” Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. W przypadku
jakichkolwiek przecieków należy je usunąć i wykonać próbę od początku. Po przeprowadzeniu próby
szczelności należy przeprowadzić próbę instalacji na gorąco.
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby szczelności można przystąpić do zakrycia
przewodów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Dokumentacji projektowej
i ST oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
6.3. Kontrola jakości robót montażowych.
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót pod kątem:
a) zgodności z Dokumentacją Projektową,
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
c) ułożenia przewodów:
- ułożenia przewodu na podłożu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przegrody,
- kontrola połączeń przewodów,
d) układania przewodu w rurach ochronnych,
e) szczelności przewodu.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby, świadectwa zgodności
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze.
Jednostką obmiarową jest:
• 1mb, dla instalacji rurowych - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami
• 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń,
• 1szt, inna armatura: regulacyjna, odpowietrzająca,
• 1mb, izolacja cieplna,
• 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne,
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• 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją,
8. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeżeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. Ponadto należy wykonać pomiary kontrolne
w celu uzyskania pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie
z wymogami. Zakres tych działań określają szczegółowe procedury pomiarów, których przestrzeganie
jest konieczne przy odbiorze końcowym. Zwieńczeniem tych działań odbiorczych jest protokół
końcowego odbioru technicznego instalacji wentylacji.
W ramach odbioru należy sprawdzić całokształt zakresu instalacji wentylacji zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacją techniczną.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST
i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót .
Warunki płatności należy zawrzeć w umowie wraz z szczegółowym harmonogramem fakturowania
oraz formą rozliczenia.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL „Instalacji ogrzewczych (zeszyt
nr6)”,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,
Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm dla budownictwa,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich
Norm dla budownictwa
Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn. 26.07.04 rok, Dz. U. nr. 180 p.1860.
Planem BIOZ zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
Stosować normy:
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe,
• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,
UWAGA :
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim19Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STS 02.02.00 WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STS
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres robót objętych STS
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania przez Zamawiającego przedmiaru robót
a przez Wykonawcę robót kosztorysu ofertowego i będzie stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych STS
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową
instalacji centralnego ogrzewania w ramach niniejszej budowy i obejmują:
- demontaż istniejącej instalacji
- dostawę materiałów,
- montaż przewodów i rurociągów
- montaż podejść do grzejników,
- montaż grzejników wraz z osprzętem,
- regulacja działania instalacji,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej i przepisach odrębnych.
1.3.1. Zakres obejmuje również:
zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót,
wymagania w zakresie właściwości materiałów,
zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu
technologicznym,
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,
wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny z jakość wykonanych robót, warunki bezpieczeństwa ujęte w planie
BIOZ oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i sztuką budowlaną.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, STS oraz
zamiennikami akceptowanymi przez nadzór autorski i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania
ogólne".
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje
dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej STS prac należy stosować materiały:
- rury i kształtki miedziane
- rury i kształtki stalowe
- grzejniki stalowe płytowe i drabinkowe
- zawory odcinające i termostatyczne
UWAGA; można stosować materiały i urządzenia zamienne ale równoważne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru, Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacja Techniczną warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN),
certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2.2. Składowanie materiałów
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy prostek
należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających
części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać w budynku, w miejscu udostępnionym przez
Inspektora Nadzoru, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia
składowania powinna być utwardzona. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych.
Sposób składowania rur nie może spowodować ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby należy układać
według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Kształtki i armaturę przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu
materiałów należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki
materiałów.
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Cięcie i kalibrowanie rur w miejscach połączeń z armaturą przy pomocy sprzętu ręcznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne".
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka
transportu.
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz
rozładowywać ręcznie lub po pochyłych legarach. Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur,
grzejników oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań producenta. Ponadto przy zai wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi, czy:
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót
instalacyjnych,
• elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji odpowiadają
założeniom projektowym.
5.3. Roboty montażowe
5.3.1. Montaż rurociągów
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
-przecinanie rur,
-założenie tulei ochronnych,
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
-wykonanie połączeń.
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań
przewodów możliwość odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków
przewodów bez spadków, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo odpowietrzenie,
a opróżnienie wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika
to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

36

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Roboty remontowo-budowlane obiektów budowlanych na terenie
Nadleśnictwa Różańsko – II postępowanie
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami
wynoszącą 8cm (+-0,5cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość między
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych
przewodów.
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś
z lewej (dla patrzącego na ścianę).
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami należy wykonać od strony
pomieszczenia.
Przewody prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Przewody
poziome prowadzić powyżej instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. W miejscach przejść
przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8
mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
5.3.2. Montaż armatury i osprzętu.
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
-sprawdzenie działania zaworu,
-nagwintowanie końcówek,
-wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,
-skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś
przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
5.3.3. Próby i rozruch instalacji
Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić próbę szczelności. Próba
szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji sanitarnych.” Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność
złącz. W przypadku jakichkolwiek przecieków należy je usunąć i wykonać próbę od początku. Po
przeprowadzeniu próby szczelności należy przeprowadzić próbę instalacji na gorąco.
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby szczelności można przystąpić do zakrycia
przewodów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Dokumentacji projektowej
i ST oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
6.3. Kontrola jakości robót montażowych.
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlegać będzie wykonanie robót pod kątem:
a) zgodności z Dokumentacją Projektową,
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
c) ułożenia przewodów:
- ułożenia przewodu na podłożu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przegrody,
- kontrola połączeń przewodów,
d) układania przewodu w rurach ochronnych,
e) szczelności przewodu.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby, świadectwa zgodności
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i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze.
Jednostką obmiarową jest:
• 1mb, dla instalacji rurowych - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami
• 1kpl, zawory, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń,
• 1szt, inna armatura: regulacyjna, odpowietrzająca,
• 1mb, izolacja cieplna,
• 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne,
• 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją,
8. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeżeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. Ponadto należy wykonać pomiary kontrolne
w celu uzyskania pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie
z wymogami. Zakres tych działań określają szczegółowe procedury pomiarów, których przestrzeganie
jest konieczne przy odbiorze końcowym. Zwieńczeniem tych działań odbiorczych jest protokół
końcowego odbioru technicznego instalacji wentylacji.
W ramach odbioru należy sprawdzić całokształt zakresu instalacji wentylacji zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacją techniczną.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – instalacja centralnego ogrzewania po
sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru
elementów wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru.
Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej ST
i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót .
Warunki płatności należy zawrzeć w umowie wraz z szczegółowym harmonogramem fakturowania.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL „Instalacji ogrzewczych (zeszyt
nr6)”,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,
Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm dla budownictwa,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich
Norm dla budownictwa
Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
Rozp. Ministra Gosp. i Pracy z dn. 26.07.04 rok, Dz. U. nr. 180 p.1860.
Planem BIOZ zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
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Stosować normy:
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania”.
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.
UWAGA :
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim19Przywołanie przepisu, który został
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

STE 03.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. WSTĘP
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót elektrycznych.
1.1. Zakres robót objętych ST:
- instalacja zasilania dla urządzeń
- instalacja oświetlenia podstawowego,
- instalacja gniazd wtykowych 230V
1.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
przedmiar robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikami technicznymi, a także z innymi obowiązującymi przepisami.
Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z odpowiednimi normami i nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Wszystkie użyte materiały do budowy instalacji powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczna,
a montowane urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa.
2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2.1 Instalacje wewnętrzne
2.1.1. Trasowanie obwodów
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych
w odległości do 30 cm od sufitu.
2.1.2. Kucie bruzd
• Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku.
• Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiając ich
konstrukcję.
• Zabrania się kucia bruzd, przebić w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
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• Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być
pokryta tynkiem.
• Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi
łukami
• Zaleca się wykonywanie bruzd sprzętem mechanicznym (bruzdownicami).
2.1.3. Przejścia przewodów przez ściany i stropy
• Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami.
• Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem
mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, PCV
itp.
2.1.4. Układanie i montaż przewodów
• Instalacje należy wykonywać przewodami wielożyłowymi, kabelkowymi w podwójnej izolacji
okrągłymi lub płaskimi 750V.
• Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Na podłożu
drewnianym lub z innego materiału palnego, przewody układać w rurkach instalacyjnych. Na
elementach drewnianych oraz w saniatriatach stosować osprzęt IP 44.
• Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania
połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
• Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy Przeciąć
wzdłuż mostka pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji.
• Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.
• Przewody należy mocować do podłoża w sposób trwały, np. za pomocą klamerek mocowanie
należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył
przewodu.
• Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe
przewody należy prowadzić obok puszki.
• Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek,
a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.
• Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi,
w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.
• W korytkach kablowych przewody prowadzić w sposób uporządkowany, zaleca się co 1,5m
mocować przewody do drabinek lub korytek za pomocą opasek kablowych. Wyprowadzenie
przewodów poza korytko osłonić krótkim odcinkiem rurki instalacyjnej.
• Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzić w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewód może się stykać z konstrukcją
sufitu podwieszanego przez rurkę instalacyjną.
• W budynkach zaleca się przewody montować równolegle do ścian i sufitu w odległości ok. 10cm
od sufitu.
• Przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne
• W przypadku przejścia przewodów poza pomieszczenie strefy pożarowej, przejścia uszczelnić
zaprawą.
2.1.5. Osadzanie puszek instalacyjnych
• Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy przewodów lub średnicy rurek
instalacyjnych jeżeli instalacja jest układana w rurkach.
• Koniec rurki instalacyjnej powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm.
• Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków
rozporowych lub masy gipsowej.
• Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna.
• Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
• Pokrywy montażowe winny być mocowane w sposób trwały przez zamocowanie wkrętami
plastikowymi, posiadające na obwodzie gwint i wkręcane w puszkę itp.
• W instalacji prowadzonej w korytkach lub drabinkach kablowych puszki rozgałęźne montować do
korytek. Typ puszek musi być inny od puszek rozgałęźnych instalacji podtynkowej. Otwory pod
puszki instalacyjne wykonywać mechanicznie.
2.1.6. Układanie rur instalacyjnych
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• Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach.
• Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
Średnica znamionowa
100rury,mm -18 21 22 28 37 47
Promień luku, mm 190 190 250 250 350 450
• Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy
rury.
• Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub łączek dwukielichowych.
2.1.7. Wciąganie przewodów do rur
Przewody należy wciągać przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką
i z drugiej uszkiem.
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.
2.1.8. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
2.1.9. Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa
• Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na
ścianach drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna.
• Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu
zacisków odgałęźnych. W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub
wielożyłowe.
• W jednym kanale listwy należy układać przewodów tego samego rodzaju obwodu.
• Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy
zamknąć pokrywami.
2.1.10. Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych
• Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji
budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja będzie pracować
• Wszystkie elementy systemu korytek musza być tego samego producenta.
• Korytka kablowe j montować w odległości ok. 10cm od ściany.
• Do montażu korytek stosować wysięgniki ścienne lub sufitowe dostosowane do szerokości
korytka.
• Rozstaw wysięgników oraz szerokość korytek określić stosownie do ich obciążenia.
• Wysokość zawieszenia korytek:
- dla sufitów podwieszanych - połowa wysokości pomiędzy sufitami,
- w piwnicach w odległości ok. 20 cm od sufitu.
• korytka podlegają ogólnym i lokalnym systemom połączeń wyrównawczych
• korytka połączyć przewodem typu LY koloru żółtozielonego o przekroju min 6mm2
2.1.10. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
• W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
• W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,
a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia
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 przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
• W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu,
• 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 stosowanie tulejek zamiast cynowania).
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2.1.11. Montaż osprzętu instalacyjnego
• Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:
a. rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju,
b. gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe,
c. gniazda bezpiecznikowe,
d. skrzynki rozdzielcze,
e. przyciski sterownicze.
• Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
• Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu nie hermetycznego do podłoży drewnianych lub
innych palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod
całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu.
• Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
w podłożu przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na
takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków
wstrzeliwanych.
• Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości
- 0,3m w pomieszczeniach biurowych
- 1,4m pomieszczenia sanitarne i techniczne
• Łączniki natynkowe należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych
• Łączniki i gniazda leżące obok siebie powinny być osłonięte wspólną ramką osłonową.
Wysokość montażu osprzętu:
- łączniki mocować na wysokości 1,4 m od podłogi
2.1.12. Montaż opraw oświetleniowych
• Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie należy mocować
przez:
• wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
• wkręcenie w metalowy kołek rozporowy,
• Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma połączenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku
• Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.
• Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy
świecznikowych.
• Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania
złączy przelotowych.
• Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oznaczyć żółtym pasem
• W pomieszczeniach technicznych oraz wilgotnych należy stosować oprawy oświetl. o IP 65.
3. MATERIAŁY
• Użyte materiały winny odpowiadać stosownym wymaganiom normom i przepisom.
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zachowały swoja jakość
i właściwości.
• Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, i oświetlonych
z zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju materiałów
• Kable energetyczne należy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej.
dopuszcza się przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych kręgach średnica kręgu
min. 40- krotna średnica zewnętrzna kabla.
• Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ kabla oraz jego długość.
• Kręgi układać poziomo. Kable na bębnach zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez założenie
kapturków z materiałów termokurczliwych.
• Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji
pionowej, z dala od elementów grzejnych.
• Przewody energetyczne należy przechowywać na bębnach w pozycji stojącej.
• Kręgi przewodów powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego długość.
Przewody zabezpieczyć przed zawilgoceniem.
• Oprawy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, z dala od elementów grzejnych,
posortowane na regałach
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• Elementy drobne przechowywać na regałach.
• Druty, linki i taśmy stalowe, aluminiowe lub miedziane przeznaczone do wykonania urządzeń
piorunochronnych powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń
mechanicznych.
• Materiały przeznaczone do wykonywania uziomów piorunochronnych wkręcanych lub
pogrążanych wibracyjnie powinny być dostarczone w odcinkach prostych o długości nie mniejszej
niż 5 m, a materiały przeznaczone na uziomy wbijane, w odcinkach o długości nie mniejszej niż 3
m.
• Materiały stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej części urządzenia piorunochronnego
(druty, taśmy, linki, uchwyty, złącza kontrolne i śruby) powinny być zabezpieczone przed korozją
przez ocynkowanie.
• Prefabrykowane elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego, przeznaczone do wykorzystania
jako naturalne części urządzenia piorunochronnego, powinny być dostarczane na budowę w sposób
uniemożliwiający uszkodzenie przyspawanych do zbrojenia prętów i nakładek (wypustów).
STE 03.01.00 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem instalacji oświetleniowej i montażem wypustów oświetleniowych oraz
opraw oświetlenia podstawowego
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach elektro-montażowych
związanych z budową instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna ST - 03. obejmuje następujący zakres robót:
1. Roboty przygotowawcze obejmujące:
- wytyczenie trasy obwodów oświetleniowych
- przebijanie otworów w ścianach i stropach
- układanie przepustów przez ściany i stropy.
- przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego
- montaż haczyków i złącz świecznikowych
2. wykonanie bruzd pod przewody
3. mocowanie korytek
4. montaż puszek rozgałęźnych
5. układanie przewodów kabelkowych
6. układanie rurek instalacyjnych
7. zaprawianie bruzd
8. wywóz gruzu
9. Mocowanie osprzętu instalacyjnego
10. Przykręcanie do gotowego podłoża odgałęźników w obudowie z tworzywa
11. Montaż łączników instalacyjnych
12. Przygotowanie opraw do montażu
13. Montaż opraw oświetleniowych
14. Zabudowa źródeł światła i sprawdzenie poprawności montażu opraw
15. Podłączenie przewodów pod zaciski instalowanych rozgałęźników, urządzeń, opraw
16. Sprawdzenie i pomiar obwodów niskiego napięcia
17. Wykonanie próby zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych
18. Pomiar natężenia oświetlenia
19. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są
materiały wyszczególnione w ST i przedmiarze robót. Materiały należy składować w pomieszczeniach
zadaszonych, suchych, i oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju
materiałów:
- przewody energetyczne należy przechowywać na bębnach w pozycji stojącej.
Kręgi przewodów powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego długość.
Przewody zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach
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odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji pionowej, z dala od elementów grzejnych. Oprawy
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, z dala od elementów grzejnych, posortowane na
regałach.
Elementy drobne przechowywać na regałach. Do wykonania prac stosować materiały
wyspecyfikowane w przedmiarze robót.
3. SPRZĘT
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
4. TRANSPORT
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne wykonania robót przedstawiono w specyfikacji ST-00
5.1. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączenie w układzie TN-S.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.
6.2. Kontrola i Badanie robót
Sprawdzeniu podlega:
• osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, przewody szynowe, oprawy
oświetleniowe itp.,
• ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów,
• osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,
• ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable,
• instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
• inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakończeniu robót montażowych.
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej instalacji oświetleniowej budynku.
W zakres jednostki obmiarowej wchodzą elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. ODBIÓR ROBÓT
1. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
• aktualną dokumentację powykonawczą,
• protokóły prób montażowych,
• protokoły pomiarów elektrycznych
• protokoły pomiarów natężenia oświetlenia
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,
• instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji,
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla użytych materiałów i urządzeń
2. Komisja odbioru końcowego:
• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
• bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,
• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski
i uwagi,
• bada i akceptuje protokóły prób montażowych,
• dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie,
• ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji,
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• spisuje protokół odbiorczy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność realizowana będzie zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, póz. 414 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, póz. 690.
3. PN-83/E- 01240: Sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny. Symbole graficzne zastępujące napisy
ogólnego przeznaczenia.
4. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady
systemu alfanumerycznego.
5. PN-91/E-05010: Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
6. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
7. PN-92/E-05031: Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porażeniem elektrycznym.
8. PN-IEC 60364-1; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania ogólne.
9. PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
10. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
11. PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
12. PN-IEC 60364-4-481; 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.
13. PN-IEC 60364-5-53; 1999. Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza,
14. PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
15. PN-IEC 60364-7-701; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub realizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen
natryskowy.
16. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
17. PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym niż l kV.
18. P SEP-E-0001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
19. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
20. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
21. PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
STE 03.02.00 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych 230V.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przy robotach elektromontażowych
związanych z budową instalacji elektrycznej wymienionej w punkcie 1.1 specyfikacji.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna ST - 03.02.00 obejmuje następujący zakres robót:
1. Roboty przygotowawcze obejmujące:
- wytyczenie trasy kablowej
- przebijanie otworów w ścianach i stropach
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- układanie przepustów przez ściany i stropy.
- przygotowanie podłoża pod położenie okablowania oraz gniazd
2. wykonanie bruzd pod przewody i gniazda
3. montaż puszek rozgałęźnych
4. układanie przewodów kabelkowych
5. układanie rurek instalacyjnych
6. zaprawianie bruzd
7. wywóz gruzu
8. Mocowanie osprzętu instalacyjnego
9. Montaż łączników instalacyjnych
10. Przygotowanie opraw do montażu
11. Montaż gniazd 230V:
12. Podłączenie przewodów pod zaciski instalowanych rozgałęźników, urządzeń, opraw
13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są
materiały wyszczególnione w ST i przedmiarze robót. Materiały należy składować w pomieszczeniach
zadaszonych, suchych, i oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech, do typu i rodzaju
materiałów:
- przewody należy przechowywać na bębnach w pozycji stojącej.
Kręgi przewodów powinny posiadać metryczki przedstawiające typ przewodu oraz jego długość.
Przewody zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach
odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji pionowej, z dala od elementów grzejnych. Oprawy
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, z dala od elementów grzejnych, posortowane na
regałach.
Elementy drobne przechowywać na regałach. Do wykonania prac stosować materiały
wyspecyfikowane w przedmiarze robót.
3. SPRZĘT
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne wykonania robót przedstawiono w specyfikacji ST-00
5.1. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączenie w układzie TN-S.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.
6.2. Kontrola i Badanie robót
Sprawdzeniu podlega:
• osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, przewody szynowe, oprawy
itp.,
• ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów,
• osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,
• ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable,
• instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
• inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakończeniu robót montażowych.
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej instalacji gniazd wtykowych 230V. W zakres jednostki
obmiarowej wchodzą elementy wymienione w punkcie 1.3.
8. ODBIÓR ROBÓT
1. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
• aktualną dokumentację powykonawczą,
• protokoły pomiarów
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,
• instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji,
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla użytych materiałów i urządzeń
2. Komisja odbioru końcowego:
• bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
• bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,
• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
• spisuje protokół odbiorczy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność realizowana będzie zgodnie z umowa zawartą z Zamawiającym
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, póz. 414 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r., Nr 75, póz. 690.
3. PN-83/E- 01240: Sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny. Symbole graficzne zastępujące napisy
ogólnego przeznaczenia.
4. PN-90/E-01242: Oznaczenia identyfikacyjne urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady
systemu alfanumerycznego.
5. PN-91/E-05010: Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
6. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
7. PN-92/E-05031: Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porażeniem elektrycznym.
8. PN-IEC 60364-1; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania ogólne.
9. PN-IEC 60364-4-41; 2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
10. PN-IEC 60364-4-442; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
11. PN-IEC 60364-4-47: 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
12. PN-IEC 60364-4-481; 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.
13. PN-IEC 60364-5-53; 1999. Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza,
14. PN-IEC 60364-5-54; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
15. PN-IEC 60364-7-701; 1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub realizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen
natryskowy.
16. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
17. PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym niż l kV.
18. P SEP-E-0001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
19. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
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przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
20. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
21. PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
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