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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

ST- 0 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zadaniem pt. "Przebudowa parteru i pierwszego piętra w budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego” w Łobodnie. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 SST-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

SST-2 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
SST-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
SST-4 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
W ilości opisanej przedmiarem robót, jeżeli z przedmiaru robót wynika, że występują dodatkowe 
niezbędne do wykonania roboty niewymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej to należy je 
wykonać na warunkach wykonania i odbioru ustalonych w oparciu o zapisy niniejszej ST. 
1.4. Niektóre okre ślenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Zamawiaj ący - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą 
zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach Umowy. 
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w 
zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności 
realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Roboty Budowlane - zespól czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 
prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia 
pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
Roboty Uzupełniaj ące - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane 
do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru 
w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 
Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie postępowania 
o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia 
oraz na podstawie, których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta 
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać 
wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilości każdej pozycji. 
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót 
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 



Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części 
lub całości Robót 
Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników 
produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów Zakupu 
i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie 
Ofertowym. 
Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o 
wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę 
Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc 
jej integralny składnik. 
Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami 
Umowy. 
Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót 
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty 
Zakończenia. 
Data Rozpocz ęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 
Budowlane. 
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub Część 
Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie 
Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, w tym dokumentacja geodezyjna 
Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentację Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęć Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych 
Odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór 
Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
Odbiór Cz ęściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, 
Odbiór Robót Zanikaj ących i Ulegaj ących Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór Ko ńcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 
Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 
Deklaracja Zgodno ści - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez 
Polska lub Europejską jednostkę certyfikującą, upoważnioną do ich wydawania wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety 
specyfikacji technicznych. 



Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu obiektów placu budowy. 
Zgodno ść robót z przedmiarem robót i ST 
Przedmiar robót, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte 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 dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na 
niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu 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 utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmował 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. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi  
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami o możliwości powstania pożaru. 
Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz 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. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Ochrona własno ści 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 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, 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. 
Bezpiecze ństwo 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Plan bezpiecze ństwa 
Wykonawca powinien wykonać Plan Bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. DZ U Nr 120 poz. 1126 i zawierać takie informacje jak: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed rozpocz ęciem robót 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. 
Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania  
Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli przedmiar robót lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: 
 a)  spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych, 
 b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego (lub Inspektora nadzoru) zwłaszcza co do 

elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla 
zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 



zawartym w ST, Programie Zapewnienia, Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości 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. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniała prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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 Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych 
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. Dziennik 
Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika 
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym (lub Inspektorem Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 



Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę. 
7.2 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany). 
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. 
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje Odbiorów Robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 
3) Odbiór Końcowy, 
4) Odbiór Pogwarancyjny. 

8.2  Odbiór Robót Zanikaj ących i Ulegaj ących Zakryciu  
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został 
powołany) do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający (lub 
Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został 
powołany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy. 
8.3 Odbiór Urz ądzeń przed ich wbudowaniem  
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne 

certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 

Odbioru dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jeżeli został powołany). Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie. 
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiający (lub 
Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany) na podstawie w/w dokumentów przedłożonych przez 
Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony 
przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w obecności Wykonawcy. 
8.4. Odbiór Ko ńcowy  
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- Dokumentację Projektową Powykonawczą – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym  
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Receptury i ustalenia technologiczne, 
- Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 



- Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST 

- Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile 
takie Odbiory występowały, 

- Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z uwag 
i zaleceń Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) w trakcie budowy, o ile 
takie roboty występowały, 

- Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami 
i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
zgłoszeniem Zamawiającemu, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru, jeżeli taki został powołany. Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności 
odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może 
dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
8.5. Odbiór Pogwarancyjny  
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim  miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz 
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do 
zgłoszonych   uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona 
Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do 
Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. Z 
przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający dokona 
oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną 
wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to 
podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia  przez Zamawiającego Wykonawcy 
z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. PŁATNOŚĆ 
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, 

póz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo 
budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, póz. i 

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U. 2004 nr 202 póz. 2072) 

 3. 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. 2003 nr 
120 póz. 1126) 

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



 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 
1998 nr 107, póz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, póz. 71). 

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 póz. 2041). 

 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 
195 póz. 2011) 

 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 póz. 881). 
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 póz. 2497) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 póz. 1256) i Ustawa z 
dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. 2003 nr 80 póz. 718). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 póz. 953) 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 póz. 
2042). 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, póz.1650) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 póz. 401) 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST- 1 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z wykonaniem zadania pt. "Przebudowa parteru i pierwszego piętra w 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” w Łobodnie. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z wykonaniem robót związanych z wykonaniem 
zadania ujętego w podpunkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3 Zakres robót:  
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, 
- zerwanie pokryć ścian z płytek ceramicznych, 
- zerwanie pokrycia podłogowego z płytek ceramicznych, 
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, 
- skucie nierówności po zerwanych pokryciach podłogowych, 
- demontaż ścianki na piętrze, 
- wyburzenie oznaczonych ścian działowych, 
- wyburzenie na parterze części ściany nośnej, 
- rozbiórka pieca kaflowego, 
- wykucie otworów drzwiowych i otworu okiennego, 
- skucie skorodowanych i uszkodzonych tynków ze ścian, 
- wywóz i utylizacja odpadów po wykonaniu powyższych prac, 
- przebicie otworów w stropie i pokryciu dachowym pod komin wentylacyjny, 
- budowa nowego komina wentylacyjnego, 
- zamurowanie otworów drzwiowych i otworu okiennego, 
- wykonanie przesklepień z kształtowników stalowych, 
- postawienie nowych ścian z pustaków gazobetonowych Ytong, 
- montaż prefabrykowanych nadproży, 
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej, 
- przygotowanie powierzchni pod układanie nowych podłóg, 
- wykonanie pokryć podłogowych z deszczółek mocowanych na klej i płytek gresowych  

antypoślizgowych  
- wykonanie cokołów i okładzin ściennych z płytek  
- przygotowanie i malowanie ścian oraz sufitów farbami olejnymi i emulsyjnymi, 
- montaż listew zabezpieczające ściany z płyty mdf. 
1.4.Niektóre okre ślenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST-0 ppkt.1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową, 
przedmiarem i SST. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz 
certyfikaty i dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Nie podlega 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco 
produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji oraz innych 
nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, wymagane Ustawą z dnia 3.04.1993r certyfikaty 
bezpieczeństwa, oraz inne dokumenty świadczące o możliwości zastosowania do wykonania 
niniejszego remontu. 
 



2.2. Materiały do wykonania 
Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszego remontu, według zasad 
niniejszej specyfikacji, są: 
- pustak gazobetonowy Ytong, 
- cegła ceramiczna pełna klasy 15, 
- zaprawy do murów: cementowo – wapienna, 
- cement, 
- klej, 
- naturalne kruszywa do betonów (piasek, żwir, pospółka), 
- nadproża YF-130/11,5, 
- emulsja gruntująca, 
- tynki cementowo- wapienne, 
- drzwi wewnętrzne drewniane ramowe z wypełnieniem pełnym (np. płycina fornirowana , kolor 

istniejących drzwi – tj. orzech, ościeżnice drewniane lub drewnopodobne, 
- drzwi D4, drzwi pomiędzy magazynem i kuchnią oraz drzwi do zmywalni (dodatkowo wyposażone w 

okno podawcze) w oparciu o profile PCV z ościeżnicami systemowymi, 
- farby emulsyjne, 
- farby olejne, 
- preparaty izolacyjne, uszczelniające np. SILIKON, pianka poliuretanowa, 
- płytki gresowe antypoślizgowe o następujących parametrach współczynnik antypoślizgowości  
  R10 (kąt poślizgu 10-19 stopni), 
- zaprawa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp., 
- płytki ścienne – płytki ceramiczne min. 20 x 25cm, 
- listwy zabezpieczające ściany z płyty mdf  
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania remontu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach np.: o ruch drogowym, dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania techniczne wykonania i montażu elementów. Narzędzia 
powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe, użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów jak również zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz 
pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujące 
utrzymanie wymaganej jakości materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycząca akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy , a także w normach i wytycznych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przeprowadzić wizje obiektów i ustalić z Inspektorem 
Nadzoru sposób wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów. 
Przed wykonaniem robót remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót 
remontowych. 
5.1 Rodzaj prac:  
5.1.1 Roboty rozbiórkowe 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniem warunków  bezpieczeństwa 
pracy pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się    w pobliżu miejsca wykonywania 
robót rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
wykonywaniu prac rozbiórkowych i ogólnobudowlanych. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca 
przeprowadzał samodzielnie utylizację  materiałów z rozbiórki (łącznie ze spaleniem).W przypadku 
wystąpienia pęknięć lub uszkodzeń pod warstwą wypraw tynkarskich należy powiadomić o zaistniałym 
fakcie nadzór inwestorski celem podjęcia decyzji o ew. konieczności wzmocnienia konstrukcji 
budynku. 
5.1.2 Roboty monta żowe: 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki otworowej należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i 



wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania, sprawdzenie jakości 
elementów przewidzianych do wbudowania,  sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeży 
z konstrukcją budynku.                                                                                                                 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wówczas, kiedy można obciążyć części nośne 
budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich 
wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności 
większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Do mocowania stolarki otworowej nie wolno używać 
materiałów, które mogły uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie stolarki za 
pomocą kołków wstrzeliwanych, kołków rozporowych, kotew stalowych. odpowiednio do rodzaju 
ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Ze względu na korodujące działanie zapraw, zaleca się montaż 
stolarki po związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku.  
Ościeżnice stolarki należy zamocować w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia 
skrzydłami zawiasów i łożysk. W otworach w ościeży należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty 
mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Powstałe szczeliny należy 
wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniami producenta stolarki.       
5.1.3 Roboty podłogowe 
Podkład pod posadzk ę z płytek  
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od dnia wykonania podkładu nie 
spadnie poniżej 5°C. Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 
12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podkład pod posadzkę 
powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem 
izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny 
dylatacyjne: w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielające fragmenty podłogi o różnych 
wymiarach, w miejscach styku podłóg różnej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię 
podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3 – ½  grubości podkładu. Jeżeli przewiduje się spadek 
posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy 
przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna 
mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenia 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. Podkład betonowy zbrojony 
powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym 
należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a 
po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 
Układanie posadzek 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 
układaniu posadzek powinna wynosić 5 - 35°C, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie 
powinna być niższa niż 10°C. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 
zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa 
powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy 
układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie 
zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być 
większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek 
wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoiny 
powinna wynosić ok. 3 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 
oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny 
usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 
wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek. 
5.1.4 Roboty tynkowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania robót budowlano -
montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
 



5.1.5 Roboty okładzin ściennych 
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na klej, na dokładnie wyrównanym 
podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone. Płytki zostaną ułożone do wymaganej wysokości. 
Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek 
powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy  
ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na 
łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1 – 1,5 mm.  
 Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listwami  PCV 
harmonizującymi z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
5.1.6 Roboty malarskie 
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po zakończeniu: robót budowlanych i 
instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników elektrycznych, 
przyklejenia okładzin, białego montażu), wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, montażu 
stolarki. 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany  powinny 
być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, 
jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farby).Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30 C. Farbę można 
nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie 
wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20 – 30%. Kolejne 
warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości 
handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb nie 
można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Pomieszczenia po 
malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do 
użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robot remontowych. 
- jakości zastosowanych materiałów. 
- zgodności zakresu robot remontowych z przedmiarem robót, 
- zgodności z wymaganiami obowiązujących norm, certyfikatów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
9. PŁATNOŚĆ 
Podstawą płatności będzie wykonanie robót zgodnie  z warunkami zawartymi w umowie, specyfikacji 
oraz kosztorysie ofertowym. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Specyfikacja Techniczna 
- wymogi „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez ITB 
- zalecenia producentów materiałów i sprzętu 
- obowiązujące normy 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST- 2 
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE  

 
1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z wykonaniem zadania pt. "Przebudowa parteru i pierwszego piętra w 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” w Łobodnie. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z wykonaniem robót związanych z wykonaniem 
zadania ujętego w podpunkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 
modernizacji / przebudowie instalacji wewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i ciepłej wody 
użytkowej. 
1.3 Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w 
roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 
Zakres robót obejmuje: 
- demontaż zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych na parterze, 
- demontaż istniejących instalacji wod-kan w obrębie remontowanych pomieszczeń, 
- roboty budowlane: przekucia otworów, bruzd, murowanie otworów i bruzd po wykonaniu instalacji, 
- wywóz materiałów z rozbiórki, 
- wykonanie instalacji wod-kan, 
- montaż misek ustępowych, umywalek, brodzików  wraz z bateriami 
- montaż zlewozmywaków, kadzi wraz z bateriami 
- montaż łapacza tłuszczu 
1.4. Niektóre okre ślenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST-0 ppkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0 ppkt 1.5. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i SST. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez Projektanta parametrów działania instalacji i nie 
niższego niż od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. Do wykonania 
instalacji mogą być stosowane wyroby producentów polskich i zagranicznych, dla których wydano 
certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE” lub dla których dokonano oceny zgodności z PN lub 
odpowiednią aprobatą techniczną. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Każda próba zmiany 
materiału przez Wykonawcę musi być bezwzględnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi przepisami. 
 



2.1. Instalacja wodoci ągowa  
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200 (połączenia 
gwintowane), zgodnych z PN-83/B-10700.01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”  Dostarczone na budowę rury powinny 
być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Przy montażu rurociągów zachować normatywne odległości od pozostałych instalacji. 
Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych z uszczelnieniem trwale plastycznym z zachowaniem klasy odporności ogniowej 
przejścia, odpowiadającej klasie odporności ogniowej danej przegrody. Montaż instalacji wykonać 
zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur oraz warunkami wykonania instalacji wodociągowych 
COBRTI INSTAL zeszyt nr 7. 
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur polipropylenowych (PP), odcinki kanalizacji 
sanitarnej przebiegającej pod posadzką wykonać z rur PVC, zgodnych z PN-83/B-10700.01 „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne.” Połączenia przewodów kielichowe, uszczelnienie – uszczelki dwuwargowe z 
pierścieniem rozprężającym. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.3. Armatura  
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
standardzie wskazanym przez Inwestora. 
2.4. Izolacja termiczna  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 w punkcie 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt i maszyny powinny posiadać odpowiednie parametry techniczne, być stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem i zabezpieczone przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 w punkcie 4. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w 
sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Rodzaj prac  
5.1.1 Roboty demonta żowe 
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 
cieplną. 
Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie 
z budynku i transport. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
5.1.2 Monta ż ruroci ągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, 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. 
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 od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 
5.1.3 Monta ż armatury i osprz ętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
5.1.4 Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 
każdego zładu oddzielnie. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
5.1.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów musi być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
uznać za niezgodną a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-0 w punkcie 7. Jednostką obmiaru jest: 

- mb dla rurociągów poszczególnych średnic, 
- szt./ komplet dla zamontowanych urządzeń sanitarnych, armatury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-0 w punkcie 8. 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 
określonych w ST-0 „Wymagania ogólne". 
8.2.Ustalenia szczegółowe dotycz ące odbioru robót  
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów 
(aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 



– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem  
   w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania   
   robót, 
– dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez  
   dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  
  dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 

9. PŁATNOŚĆ 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 w punkcie 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-82/M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych. 
2. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów. 
3. PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
4. BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali kształtowej. 
5. PN-77/H-05519 Próba szczelności.  
6. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
7. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
8. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 
9. PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań. 

10. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą            
 PN- B-01706:1992/Az1:1999 

11. PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
12. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

  przy odbiorze. 
13. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690 , Dz.U. Nr33/2003  
poz. 270) , wraz ze zmianą z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156) 

15. Katalogi firmowe materiałów i urządzeń 
16. Dokumentacja techniczno ruchowa urządzeń 
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST- 3 
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

 
1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z wykonaniem zadania pt. "Przebudowa parteru i pierwszego piętra w 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” w Łobodnie. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z wykonaniem robót związanych z wykonaniem 
zadania ujętego w podpunkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 
montażu instalacji elektrycznych. 
1.3 Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku. 
Zakres robót obejmuje: 

a) demontaż osprzętu oraz fragmentów instalacji elektrycznej, 
b) zasilanie i rozdział energii elektrycznej, 
c) instalacje siłowe, 
d) instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych, 
e) instalacje ochrony od porażeń, 
f) zabudowa nowej i uzupełnienie istniejącej tablicy bezpiecznikowej 

1.4 Niektóre okre ślenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST-0 ppkt.1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0 w podpunkcie 1.5. Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i SST.  
Rodzaje aparatury, opraw oświetleniowych, tablic i osprzętu oraz materiałów pomocniczych 
zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie innych rodzajów opraw, aparatury i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne 
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, które będą uzgodnione 
w obowiązującym trybie z Projektantem i Zamawiającym, i które nie pogorszą parametrów 
technicznych przyjętych rozwiązań. Szczególnie dotyczy to ochrony przed porażeniem prądem i 
natężenia oświetlenia w pomieszczeniach oraz w komunikacji. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Parametry techniczne materiałów i wyrobów   
Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym budowy 
urządzeń elektrycznych. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw, jakości, 
np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane, itp., należy dostarczać ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokółami odbioru technicznego (np. w 
przypadku urządzeń prefabrykowanych). 
2.2 Odbiór materiałów na budowie:  

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

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

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



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

3. SPRZĘT 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich, jakości oraz wytrzymałości. Urządzenia i 
sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny 
być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane 
na budowie, powinny mieć aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniające do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich 
konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio przed montażem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Trasowanie  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. 
Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed 
wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach 
za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli  
Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 
aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice, 
oprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i 
uwzględniając następujące warunki: 

- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być 
chronione, 

- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien 
mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze, 

- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne, 

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest 
zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonania instalacji 
szczelnych, 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione przed 
uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych. 

5.3 Przył ączenie przewodów i kabli  
Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Ponadto należy zachować następujące 
wymagania: 

- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego 
połączenia z zaciskiem, 

- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych 
drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza się zakończenia z 
dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów z żyłami Cu), 



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

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

- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego, 
- kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polska Norma 

5.3 Przył ączenia odbiorników  
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia mogą być wykonane, jako 
sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy 
odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub 
przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów  
Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. 
5.5 Próby monta żowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary pętli zwarciowych, 
- pomiary rezystancji uziemień, 
- próby funkcjonalne. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w 
punkcie 10.Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

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

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

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

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-0 pkt 8. 
8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu  
Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających 
zakryciu należy sporządzić protokół podając również ocenę jakości robót.  
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty instalacji, 
które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 
8.2 Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
8.2.1 Przed przyst ąpieniem do odbioru ko ńcowego Wykonawca robót jest zobowi ązany do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących przedmiotem odbioru, 
a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokółów 
i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację powykonawczą, 
instrukcje eksploatacji urządzeń 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem 
odbioru 
 



8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru ko ńcowego nale ży: 
− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób 

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

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

9. PŁATNOŚĆ 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 w punkcie 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988r. 
2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe. 
3. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji poliwinitowej. 
4. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektroenergetycznym 
5. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 

napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 
6. BN-85/3081-0103 Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych. 
7. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
8. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988r. 
9. Instrukcja badan odbiorczych urządzeń elektrycznych- MGiE 1982r. 
10. Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994r. - W sprawie wykazu wyrobów podlegających 

obowiązkowemu zgłaszania do certyfikatu na znak bezpieczeństw. 
11. Katalog przewodów instalacyjnych i opraw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SST- 4 
INSTALOWANIE URZĄDZEŃ  WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z wykonaniem zadania pt. "Przebudowa parteru i pierwszego piętra w 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” w Łobodnie. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z wykonaniem robót związanych z wykonaniem 
zadania ujętego w podpunkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 
montażu wentylacji mechanicznej. 
1.3 Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie 
występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 
1.4 Niektóre okre ślenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST-0 ppkt.1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0 w podpunkcie 1.5. Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i SST.  
Wykonawca winien włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich świadczeń 
niezbędnych do wykonania zadania prawidłowo i zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami 
określonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa. 

2. MATERIAŁY  
Instalacja wyciągowa będzie wykonana z kanałów z blachy ocynkowanej o przekroju kołowym, trasa 
wg Dokumentacji Projektowej.  
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów polskich i zagranicznych, dla 
których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „CE” lub dla których dokonano oceny zgodności z 
PN lub odpowiednią aprobatą techniczną.  
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 w punkcie 3. 
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania materiałów i urządzeń o właściwościach i 
parametrach nie gorszych niż zastosowane w dokumentacji technicznej. 
Zmiana materiałów i urządzeń na inne niż ujęte w projekcie każdorazowo wymaga 
uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Inwestora i Projektanta. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 w punkcie 4. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w 
sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 



5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Kolejno ść i zakres wykonywania robót  

− wytrasowanie przebiegu kanałów z ewentualną korektą trasy, 
− montaż kanałów i kształtek, 
− sprawdzenie szczelności instalacji. 

5.2. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych  
Wykonawcy powinni dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z projektem i upewnić się, 
że nie ma rozbieżności między projektem i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnią się na 
miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów jest możliwe i w razie błędu lub niedopatrzenia 
uprzedzą Generalnego Wykonawcę, który na miejscu udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona 
koniecznych sprostowań. 
Za błędy i modyfikacje dotyczące któregokolwiek zestawu odpowiedzialni są tylko i wyłącznie 
Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej zasady. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów musi być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
uznać za niezgodną a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-0 w punkcie 7.  

- mb dla kanałów wentylacyjnych poszczególnych średnic, 
- szt./ komplet dla zamontowanych urządzeń  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-0 w punkcie 8. 
8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu  
Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 
przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających 
zakryciu należy sporządzić protokół podając również ocenę jakości robót.  
Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty instalacji, 
które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 
8.2 Odbiór ko ńcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
8.2.1 Przed przyst ąpieniem do odbioru ko ńcowego Wykonawca robót jest zobowi ązany do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących przedmiotem odbioru, 
a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokółów 
i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację powykonawczą, 
instrukcje eksploatacji urządzeń 

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem 
odbioru 

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru ko ńcowego nale ży: 
− sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 
− sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób 

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

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

 



9. PŁATNOŚĆ 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 w punkcie 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10. 

1. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych   
blaszanych. 

2. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Zeszyt nr 5 / COBIT – Instal. 
4.  PN-EN 1506:1997 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym. Wymiary. 
5. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 
6. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
7. PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 

wytrzymałościowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


