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I. CZEŚĆ OGÓLNA.

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych z adaptacją toalet dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w budynku SPM ZOZ w Bochni

2.  Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych z  wyszczególnieniem i  opisem prac  towarzyszących
 i robót tymczasowych:

• Demontaż istniejących ścianek działowych w kabinach, wykucie istniejących drzwi,  oraz
skucie glazury

• Demontaż istniejącej instalacji wod kan.
• Demontaż posadzki oraz wykonanie nowych warstw posadzki
• Zmiany w układzie pomieszczeń zgodnie z wymogami sanitarnymi.
• Wykonanie nowych instalacji wod kan co, i c.w.u
• Wykonanie nowej posadzki gresowej
• Wykonanie osłonowych wyrównujących ścianek z płyt GKBI na kontr stalowej systemowej. 
• Wykończenie ścian płytką gresową ścienna  
• Montaż  kabin  wc  w  systemie  zabudowy  Sanipol  HPL  lub  równorzędne  wykonane  z

laminatów wysokociśnieniowych HPL
• Montaż armatury sanitarnej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, oraz montaż

pochwytów dla osób niepełnosprawnych
• Montaż oświetlenia sufitowego i ściennego , montaż instalacji przyzywowej dla toalet 
• Malowanie 
• Montaż ościeży drzwi 

Integralną częścią ST stanowi szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru
robót budowlanych.

3. Informacje o terenie budowy:

a)  funkcja  budynku:  Siedzibą  SPM  ZOZ  jest  budynek  trzykondygnacyjny  z  użytkowanymi
piwnicami o konstrukcji murowanej, posiadający powierzchnię użytkową wynoszącą 1 485,80 m2. 

b) ze względu na fakt że roboty będą wykonywane na terenie „czynnego obiektu” przy organizacji 
wykonania robót należy uwzględnić:

• zabezpieczenie interesów osób trzecich,
• ochronę środowiska,
• zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy osób pracujących i tych nie związanych z

wykonywanymi robotami,
• zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynku osób w nim pracujących,
• ogrodzenie terenu budowy,
• organizację zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

c) inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z przedmiarem
robót, formularzem kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

e) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

4. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.11.00.00-1   -  Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze.



45.11.12.20-6   -  Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45.00.00.00-7   -  Roboty budowlane.
45.45.30.00-7   -  Roboty remontowe oraz renowacyjne.
45.41.00.00-4   -  Tynkowanie.
45.33.11.00-7   -  Instalacja centralnego ogrzewania 
45.33.22.00-5   -  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45.33.23.00-6   -  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45.33.24.00-7   -  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45.31.11.00-1   -  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.73.00-5   -  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45.31.12.00-2   -  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

5.  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej
niezdefiniowanych,  a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:

• Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i  urządzeniami, obiekt małej
architektury.

• Budynek – jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 

• Roboty  budowlane –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

• Remont –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

• Teren  budowy –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

• Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według
technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

• Aprobata  techniczna –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzonych  
w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób  trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralna  część
użytkową.

• Kierownik  budowy –  osoba  upoważniona  do  kierowania  robotami  budowlanymi
wyznaczona  przez  Wykonawcę  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  występowania  
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

• Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, dziennik budowy, protokoły odbiorów i
książkę obmiarów.

• Księga obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami
służącymi  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie
wyliczeń.  Wpisy  w  Księdze  Obmiaru  podlegają  potwierdzaniu  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego (Inspektora nadzoru).

• Normy europejskie: oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji. 

• Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 

• Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót ulegających
zakryciu i zanikających”. 

• Odbiór  końcowy,  polega  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  Wykonawcy



wykonanych  robót  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach
zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika
budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z   uporządkowaniem  terenu
budowy.

• Roboty  podstawowe: minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty
stopień scalenia robót.

• Ustalenia  techniczne –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

• Certyfikat  zgodności:  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę
certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczna. 

• Deklaracja  zgodności:  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót:

a) Roboty  budowlane  muszą  być  prowadzone  z  należytą  starannością,  z  zachowaniem
obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w
budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepisów BHP
podczas wykonywania robót.

b) Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z
dokumentacją  przetargową,  ST  i  poleceniami  Przedstawiciela  Zamawiającego.  Roboty
powinny być wykonane zgodnie z  normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót
objętych ST i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów.

c) Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 
budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski.

d) Zgodność robót ze ST.
Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji  przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w
dokumentach  umownych,  a  po  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane
roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  przedmiarową  i  ST.
Wielkości  określone  w  przedmiarze   i  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji określonego
w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne z przedmiarem lub
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót,  to takie materiały zostaną
zastąpione innymi  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

e) Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze itp.
Przed przystąpieniem do Robót  Wykonawca przedstawi  przedstawicielowi  inwestora  do
zatwierdzenia  projekt zabezpieczenia terenu budowy robót w okresie trwania budowy. 
W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do: 



• wygrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,
• utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie

wywozu materiałów z rozbiórek,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w umowną cenę przetargową.

f) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  budowy i  wykonywania
robot   Wykonawca  będzie  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.
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

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

7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na
terenie  budynków  magazynowych.  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.  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  dostarczy  na  budowę  i będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia zabezpieczające 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.

8. Ochrona własności i urządzeń.
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  Przedstawiciela  Zamawiającego,  Inwestora  i zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać z wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

9. Ograniczenia 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 co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego.

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z późn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego



2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.).
Podczas  realizacji  robot  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.  Wykonawcza  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.

Dalsze informacje:
a) istniejące obiekty budowlane – nie występują na terenie działki budowlanej,
b) elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

– nie występują,
c) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:
• roboty murarskie, malarskie na wysokości, montażowe, które należy wykonywać zgodnie z

wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporządzenia BHP,
d) wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do

realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych  (praca  na  wysokości)  –  to  szkolenie  BHP
pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę
uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP,

e) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  sferach  szczególnego  zagrożenia
zdrowia – nie występuje.

UWAGA:  Zgodnie  z  Art.  21  A.  Prawa  budowlanego  i  §  3.1  Rozporządzenia  BIOZ,  kierownik
budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
zwany „PLANEM BIOZ”.

11. 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.

12. 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.  rozporządzanie  Ministra Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz.
401,  z  późn.  zm.).  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  przedstawiciela
zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

II.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  ORAZ
NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM,
WARUNKAMI  DOSTAWY,  SKŁADOWANIE  I  KONTROLĄ  JAKOŚCI  –  POSZCZEGÓLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM:

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  używać  materiały  budowlane  dopuszczone  do
stosowania  w budownictwie,  posiadające  odpowiednie  certyfikaty,  atesty  i  świadectwa jakości.
Należy stosować materiały budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo
zaprojektowanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych  dotyczących:
bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego,  bezpieczeństwa  użytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych i  zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  ochrony przed
hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Materiały
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą



być dopuszczone do wbudowania. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów, których termin
ważności  lub  gwarancji  upłynął.  Wymagania  związane  z  transportem,  przechowywaniem,
warunkami  dostawy i  składowaniem materiałów i  wyrobów budowlanych wykorzystywanych do
zamawianych  robót  należy  przestrzegać  zgodnie  z  reżimami  technicznymi  i  instrukcjami
producentów i dostawców tych materiałów. Całość materiałów użytych do wykonania  robót  nie
może  posiadać  parametrów  niższych  niż  cytowane  w  przedmiarach  i  ST.  Wykonawca  robót
powinien  przedstawić  Przedstawicielowi  Zamawiającego  informacje  o źródle  produkcji,  zakupu
materiałów  przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat
na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne
prawnie  określone  dokumenty.  Wykonawca  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót
budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania.  Wykonawca
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. W szczególności
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
odpowiednie  do  robót.  Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  uzgodnione  z
Przedstawicielem Zamawiającego. Składowane materiały powinny być dostępne Przedstawicielowi
Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Zastosowane  w  specyfikacji  określenie  przedmiotu  zamówienia  przez  wskazanie  znaków
towarowych,  patentów  lub  pochodzenia  ma  na  celu  doprecyzowanie  przedmiotu  zamówienia.
Zamawiający  dopuszcza  składania  ofert  równoważnych  opisywanym  pod  warunkiem,  że
zaproponowane  materiały  i  urządzenia  będą  posiadały  parametry  nie  gorsze  niż  te,  które  są
przedstawione  w  dokumentacji  technicznej  i  specyfikacji.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w  swojej
ofercie,  że  oferowane  przez  niego  rozwiązania  spełniają  wymagania  określone  przez
Zamawiającego.  W  przypadku  złożenia  ofert  równoważnych  należy  dołączyć  foldery,  dane
techniczne  i  aprobaty  techniczne  dla  materiałów  i  urządzeń  równoważnych,  zawierające  ich
parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  ich  nie  przyjęciem  i  nie
zapłaceniem. 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ:

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 jakości wskazaniom
zawartym  w  ST,   sprzęt  winien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela zamawiającego w trakcie realizacji
zamówienia.  Sprzęt,  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  robót,  będzie
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiającego  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące
zachowania  warunków  Zamówienia,  zostaną  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i
wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego oraz w terminie przewidzianym Zamówieniem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki  transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia,  będą na polecenie
Przedstawiciela  Zamawiającego  usunięte  z  terenu  budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na



bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robót  zgodnie z Umową,  za ich zgodność z
dokumentacją przetargową i wymaganiami ST,  oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, wyboru
sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej, ST a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu  decyzji  Przedstawiciel  Zamawiającego  będzie  brał  pod  uwagę  wyniki  badań
materiałów, uwzględni rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości,   oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia
Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

VI. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I ST:

Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i
poleceniami  Przedstawiciela  Zamawiającego.  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego  stanowią  część  zamówienia,  a  wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte
były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentach  umownych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Przedstawiciela
Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. Dane określone w przedmiarze i ST będą uważane za
wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego  przedziału
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem lub ST i wpłynie to
na  niezadowalającą  jakość  realizowanego  zadania,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 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.

VII. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy.  Uporządkowanie  terenu  budowy  i  terenu  przyległego  stanowi  wymóg  określony
przepisami administracyjnymi o porządku.

VIII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH:

Wykonawca będzie wbudowywał tylko te materiały, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniają warunki uzyskania takich
parametrów, jakie zostały określone w ST i przedmiarze robót. Dopuszcza się zastosowanie innych
materiałów niż  te,  które są określone w Specyfikacji  Technicznej  pod warunkiem, że materiały
zamienne  będą  posiadały  nie  gorsze  parametry  techniczne.  Odbiór  materiałów  budowlanych
powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych materiałów  z wystawionymi atestami,
sprawdzenie terminu przydatności do stosowania, a także czy materiały nie mają wad i uszkodzeń
wynikłych podczas transportu lub składowania. Do obowiązków wykonawcy należy gromadzenie
atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów określających kryteria techniczne
określone na podstawie Polskich Norm i na żądanie przedstawiciela Zamawiającego okazanie ich,



a po zakończeniu inwestycji przekazanie kompletu dokumentów Zamawiającemu. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

W przedmiarze robót należy stosować jednostki miar według podanej niżej tabeli.

miara zapis miara zapis

milimetr
metr

milimetr kwadratowy
metr kwadratowy
metr sześcienny

hektar
kilogram

tona
sztuka

godzina
kwotę ryczałtową

kilometr
litr

herc

mm
m
mm2

m2

m3

ha
kg
t
szt.
hh

ryczałt
km

l
Hz

niuton
paskal

wat
wolt

amper
bekerel
lumen

procent
średnica nominalna

roboczogodzina
maszynogodzina

dzień
tydzień
miesiąc

N
Pa
W
V
A
Bq
Lm
%
dn
rg
mg
dn
tdn
mc

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  wykonawczego  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych  przez  przedstawiciela  inwestora  i  sprawdzonych  w  naturze.  Zgodnie  z
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  Przedmiar  Robót  powinien
zawierać  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych:  w  kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis  oraz  wskazaniem właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające
robotom podstawowym. Obmiar Robót  będzie określać faktyczny zakres Robót  wykonywanych
zgodnie  z  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze  robót  (kosztorysie).  Obmiaru  Robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Książka obmiarów jest
niezbędna  do  udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających.
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze (kosztorysie)
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzany po wykonaniu całości robót. Obmiary będą przeprowadzone przed
ostatecznym (końcowym) odbiorem  robót, a także w przypadku  ewentualnej zmiany Wykonawcy
robót.  Obmiar  robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty
pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

X. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbioru robót dokonuje
Przedstawiciel  Zamawiającego  na  bieżąco,  w  trakcie  trwania  robót,  oceniając  jakość
wykonywanych robót.

b) Odbiór końcowy.
Po  wykonaniu  całości  robót  Wykonawca  zgłasza  Zamawiającemu  gotowość  przystąpienia  do
odbioru,  który  wyznacza  termin  komisyjnego  odbioru,  nie  później  jak  trzy  dni  po  otrzymaniu
zgłoszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót



jest  protokół  odbioru końcowego robót.  Do odbioru Wykonawca jest  zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności,  atesty,  aprobaty  techniczne  wbudowanych
materiałów budowlanych.
Wyniki wykonanych badań i sprawdzeń.

XI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT:

Roboty  budowlane  rozliczane  będą  wg  przedmiarowych  ilości  wykonanych  robót  
w jednostkach określonych dla każdego rodzaju robót. Podstawą płatności jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową ustaloną dla danej pozycji  przedmiaru
robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji przetargowej i w ST.
Cena jednostkowa będzie obejmować:

• robociznę bezpośrednią;
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
• wartość  pracy sprzętu wraz  z kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu na teren

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników nadzoru i  laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji  zaplecza budowy,
koszty  dotyczące  oznakowania  Robót,  wydatki    dotyczące  bhp,  ekspertyzy  dotyczące
wykonanych robót,  ubezpieczenia;

• koszty związane z gwarancją oraz ubezpieczeniem;
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym;
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym
przedmiarze  robót  jest   ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie  robót  objętych tą  pozycją  kosztorysową.  Podane ceny powinny zawierać  wszystkie
koszty robót przypisane określonym pozycjom Przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i
wydatkami,  które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót
pomocniczych i uzupełniających, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi
przez  dokumenty  przetargowe  na  podstawie,  których  sformułowano  ofertę.  Przyjmuje  się,  że
poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są
rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Ceny jednostkowe muszą być przypisane do każdej
pozycji  Przedmiaru  robót,  i  pokrywają  one   wszystkie  podatki,  opłaty,  opłaty  celne  lub  inne
zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w  ofercie.

XII. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.
zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251,  z późn.
zm.).

5. Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004 r.  o  wyrobach budowlanych (Dz.  U.  Nr  92,  poz.  881,
z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z 2002 r.).

7. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji



dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z  późn. zm.).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, z późn.
zm.).

10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat
technicznych oraz jednostek upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

11. „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Budownictwo
ogólne – tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa
2003.

12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom I) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

13. Publikacja „Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych” wydana przez Izbę
Projektowania Budowlanego – Warszawa 2005 r.

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  została  sporządzona  na
podstawie:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

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



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-01   ROZBIÓRKA 

45110000-1   -  Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze.
45111220-6   -  Roboty w zakresie usuwania gruzu.
 
1.     Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie rozbiórki i usuwania gruzu 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych pkt.1.1  
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych występujących podczas wykonywania robót
objętych przedmiotem zamówienia. 
W zakres tych robót wchodzą m. in.: 

• wykucie z muru ościeżnic drzwi 
• demontaż drzwi 
• zerwanie posadzki drewnianej (parkiet)
• skucie posadzki z płytek ceramicznych 
• usunięcie farby olejnej z tynków ścian 
• demontaż węzłów sanitarnych 
• demontaż instalacji  c. o .
• demontaż grzejników 
• demontaż starej instalacji elektrycznej 
• transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki 
• transport złomu pochodzącego z rozbiórki 

 
1.4 Określenia podstawowe. 
 
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
 
2.1.  Do  wykonania  przedmiotowych  robót  są  używane  materiały  w  zakresie  zabezpieczenia
konstrukcji  elementów rozbieranych takie  jak stemple  drewniane,  podpory stalowe,  ogrodzenie
tymczasowe, daszki zabezpieczające, pomosty, rynny do gruzu itp.  
 
3. Sprzęt. 



 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót. 
 
3.1 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.  
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie i mechanicznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego
sprzętu. 
Do załadunku gruzu budowlanego można użyć: 
- ładowarek, 
- koparek, 
- załadunek ręczny

4. Transport. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót. 
 
4.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 
 
Gruz budowlany i elementy drewniane oraz złom mogą być przewożone dowolnymi, sprawnymi i
dopuszczonymi do ruchu środkami transportowymi, zaś materiały niebezpieczne należy przewozić
i utylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
 
5. Wykonanie robót. 
 
Przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  należy  zachować  szczególną  ostrożność  i  ściśle
przestrzegać wszystkich zasad BHP zgodnie zobowiązującymi przepisami. 
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę,  aby  podczas  rozbiórki  i  demontażu  nie  doprowadzić  do
uszkodzenia i dewastacji innych elementów budynku. 

5.1. Utylizacja materiałów niebezpiecznych. 
Utylizację materiałów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych należy przeprowadzić zgodnie z
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie
budowlanym.  
 
6. Kontrola jakości. 
 
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i
Odbioru Robót.  
 
7. Obmiar robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 

gruz budowlany w m3  z uwzględnieniem odległości transportu i utylizacji 
 
8. Odbiór robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i  Odbioru
Robót. 
 
9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
Transport gruzu budowlanego- płatność za km wywiezionego gruzu wraz z utylizacją 



z uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 
- załadunek gruzu budowlanego na środek transportowy, 
- przewóz na wskazaną odległość, wyładunek oraz koszt utylizacji 
 
10. Przepisy związane 
 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach (Dz.U.01, Nr 62, poz. 628) 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01, Nr 62, poz. 627) 
• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27.09.2001.  Katalog  odpadów

niebezpiecznych (Dz.U. 01, Nr 112, poz. 81206) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r  w  sprawie  dziennika

budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r) 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-2) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-02 ROBOTY MUROWE ORAZ OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH        

45.00.00.00-7   -  Roboty budowlane.
45.45.30.00-7   -  Roboty remontowe oraz renowacyjne.
45.41.00.00-4   -  Tynkowanie.
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
osłonowych  wyrównujących  ścianek  z  płyt  GKBI  na  kostrukci  stalowej  systemowej,  w
pomieszczeniach łazienek na kondygnacjach parter, I piętro, II piętro 
,
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych pkt.1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:

Wykonanie  osłonowych  wyrównujących  ścianek  z  płyt  GKBI  na  konstrukcji  stalowej
systemowej. 

SST  obejmuje  także  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  uszczelnień,
wykończeniem  powierzchni  narażonych  na  działanie  wilgoci  umożliwiające  ich  prawidłową
eksploatację zgodnie z założeniami projektowymi.  
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na
celu wykonanie nowych ścianek działowych w pomieszczeniach w rejonie łazienek w kondygnacji
parteru, I i II piętra budynku przychodni tj.:

• wykonanie nowych warstw podkładowych,

• wykonanie ścianek osłonowych z płyt GKBl na konstrukcji stalowej

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Stosowane materiały
płyty gipsowo – kartonowe np.: Lafarge Nida Gips :
                                  płyta g – k NIDA Woda  ( GKBI )
profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej :



                                  np. elementy konstrukcyjne ścian działowych
                                        profile NIDA U, C, UA
                                        elementy konstrukcyjne sufitów podwieszonych
                                        profile NIDA CD, UD LW
akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty, taśmy uszczelniające, kołki 
rozporowe,   masy szpachlowe, kleje gipsowe, taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń 
producenta systemu.

Wariantowo możliwe jest zastosowanie materiałów i technologii zapewniających porównywalne 
parametry techniczne np. systemu RIGIPS z płytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT.

3. Sprzęt. 
 
Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego sprzętu.
Montaż  okładzin  z  GKBI  wymaga  użycia  narzędzi  do  wiercenia,  przecinania  metalu,  robót
tynkarskich i malarskich. Niezbędne też będą narzędzia pomiarowe takie jak poziomnica, miarka
czy  pion  murarski  oraz  długa  łata  aluminiowa.  Do  zamocowania  profili  do  podłoża  potrzebna
będzie wiertarka udarowa bądź młotowiertarka. Do cięcia profili użyć należy szlifierki kątowej lub
nożyc do blachy, a wkrętarka umożliwi szybkie przykręcenie płyt do stelaża. Przycinanie płyt na
wymiar wymagać będzie użycia nożyka z wymiennym ostrzem, zaś duże otwory, np. pod puszki
elektryczne, wykonać należy otwornicą założoną na wiertarkę.
Przy  wykańczaniu  powierzchni  opłytowania  potrzebne  będą  szpachle,  uchwyty  do  papieru
ściernego i gąbki, pędzle o różnej szerokości, a także pistolet do wyciskania masy akrylowej z tub.

4. Transport. 
 
Transport  materiałów powinien odbywać się  samochodami  skrzyniowymi  odpowiadającymi  pod
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanych
przez Inżyniera. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z instrukcjami transportu.
Płyty g-k należy przenosić ręcznie w pozycji  pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich
środków transportowych do płyt.  Przy obróbce i  montażu płyt  należy przestrzegać wskazówek
producenta systemu.
Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić  naroży i krawędzi.
Aby  zapobiec  ewentualnym  odkształceniom  lub  innym  uszkodzeniom  płyty  g  –  k  muszą  być
składowane na płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm.
Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi.
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robót
5.2.1. Mur – konstrukcja pod okładziny z GKBI
Montaż stelaża należy rozpocząć od profilu podłogowego UW. Na oczyszczonym podłożu należy
ułożyć profil z podłożoną elastyczną taśmą akustyczną i uszczelniającą, a w miejscach otworów w
stalowym kształtowniku nawiercić otwory pod kołki mocujące – w odstępach nie większych niż 100
cm i o co najmniej o 1 cm głębsze niż długość kołka. Aby uniknąć przesuwania się profilu podczas
wiercenia, najpierw należy przytwierdzić go na końcach, potem w pozostałych otworach.
Przed osadzeniem kołków w otwory trzeba odessać pył po wierceniu. Najłatwiejsze będzie użycie
kołków  do  tzw.  szybkiego  montażu.  Według  takich  samych  zasad,  i  po  nałożeniu  taśmy
akustycznej, należy zamocować profil UW na suficie i skrajne profile CW do ścian.
Następnie  konieczne  jest  docięcie  profili  słupkowych  CW  na  długość  równą  wysokości
pomieszczenia z zostawieniem ok. 1 cm luzu od sufitu, co wymaga skracania ich na różny wymiar,
gdy  wysokość  nie  jest  jednakowa  wzdłuż  całej  ścianki.  Dopasowane  słupki  wstawić  w  profil
podłogowy  i  sufitowy  w  odstępach  co  60  cm.  Rozmieszczenie  słupków utrwalić  skręcając  je
blachowkrętem z profilem podłogowym i zostawiając swobodne osadzenie u góry.



5.2.2. - montaż płyt GKBI
Płyty pokrywające stelaż dostosować do wysokości pomieszczenia. Nie mogą jednak opierać się
na podłodze, dlatego należy przyciąć je o ok. 1 cm krócej. Cięcie płyt: naciąć je nożykiem z jednej
strony, złamać i przeciąć karton po drugiej stronie.
Mocowanie  rozpocząć  płytą  o  pełnej  szerokości,  ustawiając  ją  np.  przez  podbijanie  klinów
dokładnie  pionowo  krawędzią  w  osi  słupka.  Wykorzystując  wkrętarkę  i  blachowkręty
samonawiercające, przytwierdzić wstępnie płytę na dwóch skrajnych profilach 3 albo 4 wkrętami,
następnie  skorygować  ustawienie  słupka  środkowego.  Linie  mocowania  wyznacza  nadruk  na
płycie w odległości 60 cm od brzegu. Wkręty rozmieścić co 20 cm i tylko na słupkach, a nie na
profilach UW. Na słupkach, tam gdzie płyty się łączą, wkręty w podwójnych rzędach przesunąć
wzajemnie o połowę podziałki.
 
5.2.3. Spoiny
Do  wypełnienia  spoin  wykorzać  gipsową  masę  szpachlową,  która  posłuży  też  do  osadzenia
perforowanej  taśmy  papierowej.  Łebki  wkrętów  pokryć  szpachlówką  i  po  jej  stwardnieniu
wyszlifować na gładko. W nałożoną masę szpachlową wcisnąć taśmę i wyciśnięty przez otwory jej
nadmiar  wyrównać  szpachlą.  Profilowane  i  spłaszczone  brzegi  płyt  pozwalają  na  precyzyjne
wyrównanie łączenia za pomocą gładzi i szlifowania spoiny.
W przypadku łączenia się płyt, których brzegi zostały przycięte, zaszpachlowanie złącza wymaga
zukosowania krawędzi pod kątem ok. 45 stopni ze szczeliną 2–3 mm i użycia zbrojonych mas
szpachlowych.  Dodatkowo  połączenie  wzmocnić  siatką  albo  taśmą  papierową.  Staranność
końcowego wykończenia zależy od rodzaju ostatecznego pokrycia – pod płytki czy grube tapety
może być mniej dokładne, niż pod malowanie. Aby uzyskać bardzo gładką powierzchnię, na całą
powierzchnię ściany naciągąć gładź.

5.2.4. Przygotowanie pod uchwyty i poręcze
W przypadku uchwytów i poręczy, czyli dynamicznych obciążeń, powinny być one mocowane w
miejscach przebiegu profili słupkowych. Przy szczególnie dużych obciążeniach na etapie montażu
stelaża trzeba wstawić konieczne wzmocnienia w formie połączeń słupkowych i poprzeczek. To
samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

6. Kontrola jakości. 
 
6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót. 

6.2  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw
• Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem

ich jakości.
• Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w

porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o
jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

7. Obmiar robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót. 
 
8. Odbiór robót. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i  Odbioru
Robót. 
Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,
• zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  przez



producentów,
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te

nie były odnotowane w dzienniku robót,
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem.

Odbiór  robót  powinien  się  odbywać  po  osadzeniu  stolarki  (ościeżnic)  i  całkowitym wykonaniu
ścianek, okładzin czy sufitów.

9. Podstawa płatności. 
   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wg zasad określonych w pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w OST.
Płaci  się  za  roboty  faktycznie  wykonane  i  odebrane  przez  Inspektora  Nadzoru,  mierzone
w jednostkach określonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

• prace pomiarowe i technologiczne, 
• zakup i dowóz materiałów, 
• wykonanie elementów robót, 

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 
10. Przepisy związane. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.   
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-B-79405  Płyty gipsowo - kartonowe
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - płyty gipsowo - kartonowe jako  Materiały niepalne



SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA   (SST-3) 
WYKONANIA I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

SST-03  Roboty malarskie

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót malarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00  –
Wymagania ogólne 
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na
celu wykonanie n/w robót malarskich występujących w obiekcie :

- pomalowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów- farbą emulsyjno akrylową 
- wykonanie izolacji wodnej ( np.  unigruntem )
- lakierowanie podłogi  drewnianej

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze
sztuką budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
2.1. Woda (pN-ENI008:2004). . 
Niedozwolone  jest  do  robót  wykończeniowych  użycie  wód  ściekowych,  bagiennych  oraz
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie
1  części  ciasta  wapiennego  z  3  częściami  wody,  tworzącą  jednolitą  masę  bez  grudek
i zanieczyszczeń. 
2.3. Farby budowlane gotowe 
Farby  niezależnie  od  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4. Środki gruntujące 
 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi 

• powierzchni  betonowych  lub  tynków  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile  świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej 

• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą. w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki malarskiej

3. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu agregatów tynkarskich .
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót.
5.1 Roboty przygotowawcze 

• Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu



nowych tynków i miejsc naprawionych
• Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  wykwitów

solnych, tłuszczu).
• Tynki uprzednio malowane farbami należy oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów

oraz  odkurzyć  i  umyć  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków nie  powinna  wykazywać
śladów stare  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków należy
naprawić odpowiednią zaprawą.

• Elementy metalowe należy przed malowaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zapraw, odtłuścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.

• Podłoża  drewniane  i  z  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe,  bez
zepsutych i wypadających sęków oraz zacieków  żywicznych. Powierzchnia powinna być
odkurzona i  oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy,  starej  farby i  innych zanieczyszczeń.
Ewentualne uszkodzenia naprawić szpachlówką

• Powierzchnia  podłóg  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  wykwitów
solnych, tłuszczu).

• Podłogi należy oczyścić ze wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć wodą. Po umyciu
powierzchnia podłóg nie powinna wykazywać  śladów pył.

5.2. Roboty właściwe – malowanie i nanoszenie powłok izolacyjnych
Roboty powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 50 C i nie wyższej niż 250 C,
a temperatura  podłoża  nie  przekraczała  200  C.  Przy  wykonywaniu  prac  w pomieszczeniach
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylacje.
Elementy które w czasie robót mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć
i osłonic przed zabrudzeniem.
Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb i powłok.
Powłoki malarskie powinny być :

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie;

• aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk;
• jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorem  producenta  i

ustaleniami z Inspektorem Nadzoru;
• bez uszkodzeń prześwitów podłoża, śladów pędzla;
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek;

Powłoki izolacyjne powinny być :
• przystosowane do układania na nich płytek podłogowych,
• bez uszkodzeń prześwitów podłoża,
• ułożone równomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do malowania:
podłoża:

 wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie  z  odległości  około  1  m,  w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym

materiałów:
• czy dostarczone materiały  posiadają  dokumenty świadczące o  dopuszczeniu  do obrotu

i powszechnego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich
• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach
• wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  farb  w  których  widać  :  skoagulowane  spoiwo,  nie  roztarte
pigmenty, grudki wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały nie dający się usunąć osad, nadmierne
utrzymujące się spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.
Po wykonaniu malowania należy ocenić jakość powłok malarskich biorąc pod uwagę :

• sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle
rozproszonym, z odległości około 0,5 m;

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym 



• wyschniecie tej powłoki z wzorcem producenta
• sprawdzenie odporności na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
W szczególności przy wykonywaniu robót należy zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne
elementy wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Obmiar robót
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Jednostką obmiarową jest :

• pomalowanie nowych i starych tynków ścian i sufitów- farbą emulsyjno akrylową – m2
• wykonanie izolacji wodnej ( np.  unigruntem ) – m2
• lakierowanie podłogi  drewnianej – m 2

8. Odbiór robót
Wg zasad określonych w OST.
Badania  przy  odbiorze  polegają  na  sprawdzeniu  technicznych  dokumentów  kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 

9. Podstawa płatności
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Płaci  się  za  roboty  faktycznie  wykonane  i  odebrane  przez  Inspektora  Nadzoru,  mierzone
w jednostkach określonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

• prace pomiarowe i technologiczne, 
• zakup i dowóz materiałów, 
• wykonanie elementów robót, 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

10.Przepisy związane
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118:32 Pokost lniany 
PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogólnego stosowania 
PN -C-8190 l :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz



SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA   (SST-4) 
WYKONANIA I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

SST-04  Roboty posadzkowe i wykładzinowe 

1. Wst  ę  p
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót posadzkowych i wykładzinowych realizowanych w ramach zadania określonego w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na
celu wykonanie n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie :

• mocowanie listew przypodłogowych
• układanie glazury na ścianach i podłogach

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  ze  sztuką
budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
• pytki ceramiczne ścienne szkliwione (PN-90/B-12031), płytki o wymiarach 20 x 20 cm lub

20 x 25 cm i grubości 5,5 mm
• płytki ceramiczne podłogowe o podwyższonej odporności na ścieranie przeznaczone do

ciągów o dużym ruchu, o wymiarach 30 x 30 cm i grubości 5,5 mm.
• do klejenia płytek ceramicznych ściennych szkliwionych należy  użyć klejów cementowych

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-
EN 12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych

3. Sprzęt
Roboty  wykonuje  się  ręcznie.  Kleje  do  płytek  należy  przygotować  przy  użyciu  mieszadeł
i elektronarzędzi obrotowych .

4. Transport.
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.
5.1 Roboty przygotowawcze 
Zaleca  się  zagruntowanie  starego  podłoża  preparatem  gruntującym,  zgodnie  z  instrukcją
producenta. 
Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam
5.2. Roboty właściwe – układanie glazury, parkietu
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych  i okładzinowych, należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki  i deszczułki wg wymiarów,
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania.
 Okładziny ścienne z płytek ceramicznych .
Na podłoże z tynku nanieść zaprawę klejąca paca z zębatą krawędzią.
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnie około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej
zależy od rodzaju podłoża i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 6 mm
Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar.



Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od łożenia płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejącej.
Spoinowanie wykonać rozprowadzając zaprawę fugowa po powierzchni wykładziny pacą gumowa.
Zaprawę fugową należy dokładnie  wcisnąć  w przestrzenie  miedzy płytkami.  Nadmiar  zaprawy
zebrać z powierzchni płytek wilgotna gąbką.

6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych :
 podłoża:
- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień,
-  sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej  dług.  2  m

przykładanej w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości
łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu.

Dla okładzin z płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 2 mm na długości 2
m;

- sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania;
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin na

całej ich długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna z ustaleniami
niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta;

 materiałów
- czy dostarczone materiały  posiadają  dokumenty świadczące o  dopuszczeniu  do obrotu

i powszechnego  zastosowania  wyrobów  używanych  w  robotach  okładzinowych
i podłogowych

7. Obmiar robót
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Jednostką obmiarową jest :

• mocowanie listew przypodłogowych - mb
• układanie glazury na ścianach i podłogach –m2

8. Odbiór robót
Wg zasad określonych w OST.
Badania  przy  odbiorze  polegają  na  sprawdzeniu  technicznych  dokumentów  kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 
9. Podstawa płatności
Wg zasad określonych OST.
Płaci  się  za  roboty  faktycznie  wykonane  i  odebrane  przez  Inspektora  Nadzoru,  mierzone
w jednostkach określonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

• prace pomiarowe i technologiczne, 
• zakup i dowóz materiałów, 
• wykonanie elementów robót, 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót. 

10. Przepisy związane
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i

znakowanie.
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i posadzki.
Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5 :
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r.



SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA   (SST-5) 
WYKONANIA I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

SST-05  Roboty instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania 

1.   WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  w zakresie  wykonania  instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej  i centralnego
ogrzewania w ramach zadania określonego we Wstępie.
ST-00.00 – Wymagania ogólne.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest  stosowna jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych
robót:

• montaż rurociągów c.o.  
• montaż armatury c.o. 
• płukanie instalacji c.o. 
• próba szczelności c.o. 
• montaż rurociągów, urządzeń  zw. i cw. i kanalizacji wraz z próbami 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość wykonywania robót  i  ich zgodność ze sztuką
budowlaną, SST poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane,  „Warunkami  technicznymi  i  odbioru  sieci  wodociągowych”,  Warszawa 2001
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Odstępstwa  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 zmiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować
zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  SST,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIAŁY:
1.Do  wykonania  instalacji  wodociągowej,  kanalizacyjnej  i  centralnego  ogrzewania  mogą  być
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.Przewody

• Instalacja  wodociągowa  będzie  wykonana  z  rur  z  wielowarstwowych  z  polietylenu
sieciowanego oraz aluminium PN10-1329 lub PN-C-89207

• Instalacja  kanalizacyjna  zostanie  wykonana  z  rur  kanalizacyjnych  kielichowych  z  PCV
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.

• Instalacja centralnego ogrzewania będzie wykonana z rur z wielowarstwowych z polietylenu



sieciowanego oraz aluminium PN10-1329 lub PN-C-89207
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste,  czyste  od zewnątrz  i  wewnątrz,  bez

widocznych uszkodzeń.
3.Armatura
Instalacja  ma  być  wyposażona  w  typową  armaturę  odcinająca  oraz  armaturę  wypływowa
o podwyższonym standardzie.
4.Izolacja termiczna
-Izolacje  ciepłochronne  rurociągów  należy  wykonać  z  otulin  termoizolacyjnych  z  pianki
polietylenowej  grub.  wg  PT  lub  przedmiaru  robót  z  powlekanym  płaszczem  wewnętrznym
i zewnętrznym.
-Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZĘT
1.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.
2.Transport i składowanie.
3.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, lub uszkodzenia.
4.Elementy wyposażenia.
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami.
Zaleca  się  transportowanie  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Elementy  wyposażenia
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4. TRANSPORT.
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
1.Montaż rurociągów

• Przewody  wodociągowe  prowadzić  częściowo  po  ścianach,  częściowo  w  posadzce.
Podejścia pod przybory prowadzić w bruzdach. Przewody należy mocować do elementów
konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych oraz przesuwnych,  które nie mogą
powodować uszkodzeń rury przewodowej.

• Rurociągi wody ciepłej zaizolować termicznie.
• Rurociągi łączyć za pomocą złączek systemowych zgodnie z technologią producenta.
• Potwierdzeniem uzyskania prawidłowego zgrzewa jest uzyskanie podwójnej, równomiernej

wypływki na całym obwodzie łączonych elementów.
• Po  całkowitym  zakończeniu  montażu  i  wzrokowym  sprawdzeniu  połączeń  należy

przeprowadzić  próbę  szczelności:  próbę  wstępną  i  próbę  główną.  Manometr  do
prowadzenia próby podłączamy w najniższym punkcie instalacji.

• Rurociągi kanalizacyjne łączone będą na kielichy uszczelnione gumowymi pierścieniami.

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  montażem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do
zamontowania  nie  posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w przewodach  nie  ma
zanieczyszczeń.

Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:

• wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,
• wykonanie gniazd i sadzenie 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. Wolna 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.

• Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z instrukcją producenta.
• Wykonane piony należy zaizolować akustycznie wełną mineralną o grub. 50 mm.
• Na pionach kanalizacyjnych wykonać rewizje.

2.Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
2.1 Montaż armatury i osprzętu dla niepełnosprawnych
W  pomieszczeniach  przeznaczonych  dla  niepełnosprawnych  należy  zachować  następujące
warunki:

• Umywalka powinna być zawieszona maks. 80 cm od posadzki, a spód nie może być niżej
niż 67 cm. 

• Dolny  brzeg  lustra  przy  umywalce  powinien  się  znajdować  na  wys.  100  cm,  a  różne
akcesoria, np. suszarka do rąk, na wys. 85-100 cm od posadzki, papier toaletowy (jeśli nie
ma odpowiedniego uchwytu na poręczy) – 60-70 cm od posadzki i 70 -90 cm od tylnej
ściany toalety. 

• Miskę ustępową trzeba zamocować tak, aby jej górna krawędź była na wys. 45-50 cm. Z
obydwu stron sedesu musimy zostawić wolne miejsce 90 cm z każdej strony.

• Montaż poręczy uchylnych i stałych, które pomogą osobie niepełnosprawnej w siadaniu i
wstawaniu na wys. 70-85 cm i w rozstawie 65-70 cm. Żeby poręcze zdały egzamin, muszą
być dłuższe od sedesu o 15 cm.

3.Badania i uruchomienie instalacji
-Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
-Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
-Jeżeli w budynku występuje kilka zładów Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego
zładu oddzielnie.
-Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

6. KONTROLA JAKOŚCI:
Kontrola jakości robót

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.o.. Powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót,  zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i „Warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano-montażowych. Tom II

• Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
• Każda  dostarczona  partia  materiałów powinna  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 robót uznać za

niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić  Badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest: 

• montaż rurociągów c.o.  - mb
• montaż armatury c.o. – szt.
• płukanie instalacji c.o. – mb



• próba szczelności c.o. – urządz.
• montaż rurociągów, urządzeń  zw. i cw. i kanalizacji wraz z próbami - kpl

8. ODBIÓR ROBÓT
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),
• ściany w miejscach montażu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),
• bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów między operacyjnych  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:

• 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:
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
• protokoły badań szczelności instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST.
Płatność  za  roboty  faktycznie  wykonane  i  odebrane  przez  Inspektora  Nadzoru,  mierzone
w jednostkach określonych w pkt. 7.

10. Przepisy związane
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.
-PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ 
zwrotny.
-PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania i  Badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-70/B-12620 Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodporności i ługoodporności
szkliw wyrobów sanitarnych
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania
PN-EN 997:2005 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-6) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-06 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH KABIN WC

1.     WSTĘP
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
systemowych ścianek działowych kabin WC.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja  techniczna  (ST)  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy
zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i montaż systemowych ścianek działowych kabin WC.
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt
1.5.
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania ogólne”
pkt. 2.
Wszystkie  użyte  materiały  powinny mieć  aktualne  świadectwa dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  aprobatą
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.
2.2. Systemy
2.2.1. System ścianek laminatowych do toalet

• ścianki laminatowe
• płyty drzwiowe
• konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych,
• Akcesoria (profile stężające, kątowniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykające, zamki ze

wskaźnikiem wolne/zajęte, relingi i uchwyty relingów, łączniki, wkręty, uszczelki, wieszaki
na ubranie).

Zastosowanie: wydzielenie kabin sanitarnych WC.
2.2.2. Płyty laminatowe na ścianki i drzwi
Płyty laminatowe wykonane z termicznie utwardzonej żywicy wzmocnionej jednorodnym włóknem
drzewnym, grubość 10 mm, kolor wg NCS S2502-B
Elementy laminatowe kabin sanitarnych powinny dopowiadać wymaganiom niniejszych warunków:
Warunki techniczne dla elementów kabin

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń narożników, krawędzi
2. Odporność na uderzenia kulką o masie 263 g z wysokości 1,75 m bez pęknięć
3. Odporność  na  zaplamienia:  kawą,  herbatą,  kwasami  organicznymi,  rozpuszczalnikami,

olejami bez zmian powierzchni 
4. Odporność na żar papierosa bez zmian powierzchni
5. Chłonność wody w % ≤8,0
6. Naprężenia zrywające w MPa ≥ 70
7. Wytrzymałość na zginanie w MPa ≥ 70
8. Ścieranie powierzchni w mg/obr ≤80,0



9. Klasyfikacja ogniowa wyrób nie zapalny
2.2.3. Akcesoria
Do  wykonania  ścianek  zabudów pomieszczeń  sanitarnych  powinny  być  stosowane  akcesoria
(profile stężające, kątowniki,  stopki,  rozety,  zawiasy,  relingi  i  uchwyty relingów, łączniki,  wkręty,
zaślepki, uszczelki)  z materiałów nie ulegających korozji  (aluminium, mosiądz, stal nierdzewna,
tworzywa  sztuczne) lub zabezpieczone antykorozyjnie. Powinny one spełniać wymagania norm:
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badań.
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości,
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności  mechaniczne części  złącznych ze stali  nierdzewnych,

odpornych na korozję.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych
elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Elementy  kabin  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

• nazwę i adres producenta,
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
• datę produkcji i nr partii,
• wymiary,
• liczbę sztuk w pakiecie,
• numer aprobaty technicznej,
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
• znak budowlany.

Składowanie  materiałów powinno odbywać się  w pomieszczeniach zamkniętych i  suchych,  na
poziomym i mocnym podkładzie.
4.3. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy,  uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  zniszczeniem,  a  określony  w  instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.5.2.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie
inne  roboty  stanu  wykończeniowego.  Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia
powinny być oczyszczone z odpadów. zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej
niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.
5.3. Montaż ścianek systemowych
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i
tyczenia  ich  rozmieszczenia  w  pomieszczeniu.  Po  wytyczeniu  rozmieszczenia  elementów
następuje  tyczenie  miejsc  montażu  okuć  mocujących  systemowe  ścianki  kabin  do  ścian



murowanych i posadzek.
Następnym etapem jest  mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do
podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż
skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich
elementów  należy  zdjąć  folię  zabezpieczającą  powierzchnię  elementów  i  w  każdej  kabinie
zamontować  podwójny  wieszak  na  ubranie.  Montaż  należy  prowadzić  ściśle  wg  instrukcji
producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  materiałów  powinna  być  zgodna  z  normami  i  aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiały
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić
kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  Inspektorem  nadzoru.  Kontrola  jakości  polega  na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badań doraźnych.
Wyniki  badań  materiałów powinny być  wpisywane do  dziennika  budowy i  akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt  7.  7.2.  Jednostka
przedmiarowa.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię ścianek systemowych oblicza się w metrach kwadratowych. 
Zasady obmiarowania według pkt.  4  Założeń szczegółowych Rozdziału 10 Stolarka KNR 2-02
Konstrukcje budowlane

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór ścianek systemowych
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 SST
dały pozytywny wynik.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
• rodzaj zastosowanych materiałów,
• przygotowanie podłoża,
• prawidłowość wykonania ścianek,
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
• równość i płaskość powierzchni,
• przyleganie do podłoża elementów mocujących,
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe,

poziome  lub  o  kącie  nachylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne
utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej
o długości  2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.  Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
• PN-EN  438-1:1997  Wysokociśnieniowe  laminaty  dekoracyjne  (HPL).  Płyty  z  żywic

termoutwardzalnych. Wymagania
• PN-EN  438-2:1997  Wysokociśnieniowe  laminaty  dekoracyjne  (HPL).  Płyty  z  żywic

termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości
• PN-EN  ISO  75-3:2000  Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  temperatury  ugięcia  pod

obciążeniem.  Laminaty  termoutwardzalne  o  dużej  wytrzymałości  i  tworzywa  sztuczne
wzmocnione długimi włóknami

• PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny.
Wyznaczanie siły rozwarstwiania

• PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań
• PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania

i metody badań
• PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań
• PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,

okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
• PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami
• PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek
• PN-EN  ISO  7050:1999  Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z  wgłębieniem

krzyżowym
• PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
• PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
• PN-EN  ISO  3506-4:2004  (U)  Własności  mechaniczne  części  złącznych  ze  stali

nierdzewnych, odpornych
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

• Dokumentacja  i  specyfikacje  w  zamówieniach  publicznych,  Izba  Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Arkady,
Warszawa 1997

• Instrukcja montażu systemów kabin sanitarnych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-7) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-07 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

1. WST  Ę  P
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  stolarki  budowlanej  w  ramach  zadania  określonego  we  Wstępie  ST-00  –  CZĘŚĆ
OGÓLNA
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na
celu wykonanie montażu skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.
1.4. Określenia  podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  ze  sztuką
budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
Drzwi wewnętrzne płytowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicami drewnianymi.

3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie 

4. TRANSPORT.
Do  transportu  drzwi  służą  dowolne  środki  transportowe. Wyroby  powinny  być  starannie
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed osadzeniem stolarki  drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. Sposób
osadzania ościeżnic drzwiowych w murach grubych i ściankach działowych określa pkt  2.3.10
normy PN-68/B-10020 „ Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze „ . 
5.2 Roboty właściwe 
Przed zamontowaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie .
Po zamontowaniu, drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki.
Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, i rys i
odprysków.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :
- zgodności wymiarów
- sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby
- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki
-
7. OBMIAR ROBÓT
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00 – CZĘŚĆ OGÓLNA.
Jednostką obmiarową jest dla montażu skrzydeł drzwiowych wewnętrznych – szt.



8. ODBIÓR ROBÓT
Wg zasad określonych pkt.8. „Odbiór robót”  w ST-00 – CZĘŚĆ OGÓLNA.
Badania  przy  odbiorze  polegają  na  sprawdzeniu  technicznych  dokumentów  kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Płaci  się  za  roboty  faktycznie  wykonane  i  odebrane  przez  Inspektora  Nadzoru,  mierzone
w jednostkach określonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

• prace pomiarowe i technologiczne, 
• zakup i dowóz materiałów, 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .
• PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-13083: Szkło budowlane bezpieczne.
• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych – tom I część 4 :  Stolarka

budowlana i szklenie. Wyd. Arkady W-wa 1990 r . 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-8) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-08 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. WST  Ę  P
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  elektrycznych,  telefonicznych  i  sieci  komputerowej  wykonywanych
wewnątrz budynku .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej a w szczególności :

– prace demontażowe 
– montaż przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej
– montaż osprzętu 
– montaż opraw oświetleniowych
– montaż instalacji przyzywowej dla toalet osób niepełnosprawnych 
– pomiary

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  ze  sztuką
budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wykonawca  dokonuje  zakupu  wszystkich  materiałów  niezbędnych  do  wykonania  zlecenia
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora.
Wszystkie  materiały  powinny  być  odpowiedniej  jakości,  umożliwiającej  bezawaryjną  pracę  w
czasie  i  po  okresie  gwarancyjnym.  Dane grupy materiałów (tablice,  osprzęt  tablicowy,  osprzęt
instalacyjny, itp.) powinny tworzyć spójny system funkcjonalno - estetyczny.

2.2. Materiały do wykonania instalacji elektrycznej.
2.2.1.  Przewody  kabelkowe -  należy  stosować  przewody  kabelkowe  typy  YDY  układane  w
rurkach,  drabinkach  kablowych,  listwach  instalacyjnych  o  izolacji  na  nap.  min  500  V  i  YDYp
układane  
w bruzdach pod tynkiem o izolacji na napięcie 750 V i przekroju oraz ilości przewodów pokazanych
na schemacie instalacji.
2.2.2.  Gips budowlany -  gips szybkoschnący do mocowania przewodów podtynkowych przed
zatynkowaniem ścian i montażu osprzętu.
2.2.3. Puszka instalacyjna -  należy stosować puszki instalacyjne przystosowane do montażu  
w danych warunkach (do zagipsowania w ścianie, do montażu w listwach instalacyjnych PCV, do
montażu w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych szczelne min. IP 44).
2.2.4. Łączniki - należy stosować łączniki instalacyjne przystosowane do montażu w puszkach
podtynkowych,  a w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych oraz przy wyjściu  z  pomieszczeń
sanitarnych, szczelne min. IP44.
2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych należy stosować gniazda



szczelne  z  pokrywką  osłaniającą  zaciski  przyłączeniowe,  a  w  pozostałych  pomieszczeniach
stosować należy gniazda przystosowane do montażu w puszkach, zamontowanych w ścianie w
zestawie gniazdo wielofunkcyjne telefon, komputer, tv.
2.2.6.  Łączniki i  gniazda wtykowe -  należy dobrać typ osprzętu w taki  sposób by umożliwiał
zamocowanie łączników, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, mocowanych w puszkach do
ściany,  umożliwiający połączenie zestawu gniazd lub łączników w zestawy połączone wspólną
ramką.
2.2.7. Oprawy oświetleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejściowo-wilgotnych) należy
stosować energooszczędne lampy wpuszczane Down light typ ROUNDA LED 18W NW-W Firmy
Kanlux  lub  równoważne  z  czujką  ruchu  i  opóźnieniem  zgaszenia.  Nad  lustrami  zastosowano
kinkiety ścienne   łazienkowy Drop 8730001 428 mm SMD Led 10 W  800jm 2700K IP 44 BRITOP
lub równoważne.
2.2.8.  Listwy  i  rurki  instalacyjne -  należy  stosować  rurki  winidurowe  -  posiadające  atesty
niepalności.
2.2.9.  System  przyzywowy -  ABB  Signal  lub  równoważny.  Wytyczne  montażu  zgodnie  z
zaleceniami producenta systemu.
2.2.10. Rozdzielnica elektryczna
Przewiduje się montaż tablicy rozdzielczej 54 polowej (3 x 18 pól)  T43 PRACTIBOX3 3x18 lub
równoważnej podtynkowej wyposażonej w aparaturę według schematów elektrycznych.

3.SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt stosowany na budowie musi być sprawny pod względem bezpieczeństwa użytkowania oraz
technicznym i użytkowym. Sprzęt musi być stosowany wyłącznie do czynności, do których został
fabrycznie przystosowany.
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
- wiertarka elektryczna z możliwością wykorzystania udaru
- wibromłot elektryczny
- narzędzia elektrotechniczne w izolacji - ręczne bez napędu

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Sprzęt transportowy musi być przystosowany do przewożenia potrzebnych materiałów musi być
sprawny, zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC.
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących środków transportu:
- samochodu dostawczego.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem,  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez  wytwórcę  dla
poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Roboty  wykonywane  mogą  być  tylko  przez  pracowników przeszkolonych  pod  względem BHP
ogólnobudowlanym  oraz  na  stanowisku  pracy,  posiadających  odpowiednie  świadectwa
kwalifikacyjne pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze w branży elektrycznej
bez ograniczeń.
5.2. Demontaż
Istniejące instalacje podlegające demontażowi: 
- instalacja oświetlenia 
- instalacja gniazdek wtyczkowych energetycznych. 
Materiały  do  dalszego  wykorzystania  (aparaty  zapasowe  na  wymianę  i  konserwację)  należy
przekazać Inwestorowi. Materiały z demontażu, które Inwestor nie będzie w stanie wykorzystać



podlegają wywózce przez wykonawcę z terenu budowy. Prace demontażowe należy prowadzić
zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem służb energetycznych Inwestora. 
5.3. Okablowanie
Obwody rozdzielcze
przewody obwodów rozdzielczych układać należy na korytkach kablowych od rozdzielnicy głównej
do pionów i dalej układanych w rurkach pod 5 mm warstwą tynku. Przewody układać należy w
ciągach równoległych do krawędzi stropów i ścian, bez uszkadzania wieńca konstrukcyjnego.
Obwody odbiorcze
przewody  dla  instalacji  oświetleniowej  i  gniazd  wtykowych  prowadzić  należy  na  drabinkach
kablowych  lub  uchwytach,  natomiast  w  ciągach  pionowych  (zejścia  do  łączników  oświetlenia
i gniazd wtykowych) przewody prowadzić należy w rurkach instalacyjnych układanych pod tynkiem,
z  przykryciem  min.  5  mm  warstwą  tynku.  Jeżeli  zaistnieje  wątpliwość  że  warstwa  tynku  nad
przewodem będzie mniejsza niż 5 mm należy przewody zagłębić w bruzdy w ścianach.
5.4. Montaż osprzętu
Montaż puszek
puszki rozgałęźne wykonać należy w ciągach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane do
drabinek  kablowych  przez  przykręcenie  za  pomocą  dwóch  śrub  min.  M4,  lub  jako  puszki
podtynkowe mocowane na gips (wykonywać po zamocowaniu drabinek kablowych) . Na ścianach
murowanych, puszki wykonać jako wtynkowe. Należy stosować puszki szczelne o szczelności nie
mniejszej niż IP 44. W płytach G-K zastosować puszki dostosowane do takiego montażu.
Montaż łączników
oświetlenia  łączniki  oświetlenia  wykonać  należy  na  ścianach  murowanych  jako  wtynkowe
mocowane w puszkach insta1acyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezpośrednio
przy  wyjściu  z  pomieszczeń  sanitarnych  należy  stosować  łączniki  szczelne  o  szczelności  nie
mniejszej niż IP 44. Łączniki oświetlenia mocować należy na wysokości 1,4 m od posadzki
Montaż gniazd wtykowych
gniazda  wtykowe  wykonać  należy  na  ścianach  murowanych  jako  wtynkowe  mocowane
w puszkach insta1acyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocować należy na
wysokości 1,3 m od posadzki.
Podłączenie przewodów
Przewody łączyć  należy w puszkach  łącznikach,  gniazdach wtykowych  i  tablicach za pomocą
złączy skręcanych śrubami, na elementach osprzętu, wyposażeniu tablic, tabliczkach zaciskowych
silników i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku łączenia w gniazdach i puszkach gdzie
obwód  przechodzi  przelotowo,  zaleca  się  nie  przecinania  przewodów  w  torze  najdłuższego
obwodu tylko wykonywanie odizolowanych pętli podłączonych pod. zaciski. W przypadku łączenia
przewodu  głównego  z  odgałęzieniem  pod  jeden  zacisk  śrubowy  należy  przewody  przed
przykręceniem śrubą, skręcić ze sobą.
5.5. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu
Montaż opraw oświetleniowych na stropie podwieszonym.
Oprawy  na  stropie  mocować  należy  za  pomocą  uchwytów w oprawach  do  konstrukcji  stropu
podwieszonego. Krawędzie opraw muszą być równoległe lub prostopadłe do ścian pomieszczenia
w jednakowych lub zbliżonych odstępach od przeciwległych ścian i od siebie.
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami typu YDY 3x1,5mm2 450/750V podtynkowo
w rurkach RKL, RKS w korytkach itp.  Stosować oprawy przystosowane do wbudowania  typu
„downlight” ze źródłami LED, z kloszem i stopniu ochrony minimum IP44 instalowane w sufitach
lub  nastropowo.  Sterowanie  oświetleniem  w  sanitariatach  przez  czujki  obecności  lub  lokalne
łączniki oświetleniowe. Stosować oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy,
barwy  i  typu  źródeł  światła,  szczelności  oprawy  oraz  rozsyłu  i  ograniczenia  olśnienia,
umożliwiające uzyskanie wymaganego przepisami natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej,
które powinno wynosić: 200 lx – toalety. Rozgałęzienia instalacji oświetleniowej należy starać się
łączyć w osprzęcie elektrycznym. 
Montaż osprzętu
Osprzęt należy zamontować jako hermetyczny p/t na wysokości  ok. 1,2 m. Osprzęt umieszczony
w bezpośrednim sąsiedztwie należy montować we wspólnej  ramce. Należy wykonać podłączenia
wentylatorów  przyłączonych  do  instalacji  oświetlenia  230V,  ich  sterowanie  wyłącznikiem
oświetlenia danego pomieszczenia i ew. nastawą czasu działania na wentylatorze (prowadzić do
nich  dodatkowo  fazę  z  przed  wyłącznika).  W  toaletach  dla  niepełnosprawnych  przewidziano



oprawy oświetlenia awaryjnego oznaczone literą „AW” wyposażone w elektroinwerter stanowiący
źródło zasilania w wypadku zaniku napięcia – minimalny czas podtrzymania oświetlenia 1h.  
5.6. Montaż instalacyjnych rurek winidurowych.
Montaż rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem.
Dla ciągów pionowych obwodów rozdzielczych należy ułożyć rury winidurowe twarde niepalne.
Rurki  układać  należy  w  bruździe  w  taki  sposób  by  po  zatynkowaniu  przykryć  wszystkie  jej
elementy  min.  5  mm  warstwą  tynku.  Do  łączenia  rurek  stosować  należy  typowe  złączki
dedykowane do danego typu rurki oraz o odpowiadającym im przekroju. Złączki proste i narożne
powinny mieć gładkie ścianki by łatwo można było wymienić znajdującą się w nich instalację (nie
dopuszcza się stosować złączek karbowanych). Przed zatynkowaniem rurki mocować należy za
pomocą gipsu budowlanego (nie dopuszcza się tymczasowego mocowania rurek gwoździami ze
względu  na  możliwość  przyszłej  korozji).  Rurki  winidurowe  w  ciągach  pionowych  obwodów
odbiorczych między korytkami w komunikacji a puszkami instalacyjnymi z gniazdami wtykowymi, i
łącznikami prowadzić należy w bruzdach w ścianie pod 5 cm warstwą tynku. Stosować należy rurki
o średnicy 20-28 mm Rurki układać należy w ciągach równoległych (lub prostopadłych do krawędzi
ścian i stropów, poniżej wieńca konstrukcyjnego (min. 30 cm).
Wykonanie przepustów przez ściany
Przepusty przez ściany wykonać należy w taki sposób by można było zainstalować w nich rurki
stalowe, które po przeciągnięciu przez nie przewodów uszczelnić należy kitem, i zatynkować lub
zagipsować.
Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TNC-S
Ochrona przeciwporażeniowa w układzie  TN-C-S polega na połączeniu  części  przewodzących
dostępnych  z uziemionym  przewodem  ochronnym  PE  lub  ochronno-neutralnym  PEN
i powodującymi w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. 
5.7. Montaż gniazd 1-fazowych, zasilania pompy ciepła
Instalację gniazd wtykowych (1-faz) należy wykonać jako 3-przewodową przewodami typu YDY
3x2,5mm2 450/750V podtynkowo stosując rury RKL, RKS w korytkach itp. Sposób rozmieszczenia
gniazd dla suszarek do rąk wynika z rzutów poziomych kondygnacji. Dla obwodów jednofazowych
należy zastosować gniazda p/t z bolcem ochronnym, pojedyncze lub podwójne  wg  schematów.
Stosować osprzęt w wykonaniu hermetycznym z klapką. Osprzęt umieszczony w bezpośrednim
sąsiedztwie  należy  montować  we  wspólnej  ramce.  Zasilanie  pompy  ciepła  wykonać  z
projektowanej  tablicy  bezpiecznikowej  w  pomieszczeniu  technicznym.  Do  pomieszczenia
technicznego przewidziano przeniesienie istniejącej centrali telefonicznej. 
5.8. Montaż instalacji przyzywowej 
Typowym  zastosowaniem  jest  utrzymanie  bezpieczeństwa  toalet  i  urządzeń  w  sektorze
publicznym. Budynki w których określone osoby mogą się znaleźć w trudnej sytuacji  takiej  jak
upadek lub zasłabnięcie wywołanie alarmu poprzez użycie przycisku pociągowego może znacznie
ułatwić wezwanie pomocy.  Sygnał alarmowy uruchamiany jest za pomocą łącznika pociąganego
instalowanego obok WC . Na wypadek upadku należy zainstalować sznur tak by był  dostępny
również  w pozycji  leżącej.  Wewnątrz   pomieszczenia toalet  zamontować  przyciski  pociągowe
zlokalizowane w zasięgu ręki osoby korzystającej z umywalki i miski ustępowej. Cięgło przycisku
ma być sprowadzone do wysokości 10cm od posadzki toalety w celu zapewnienia pociągnięcia w
przypadku upadku osoby. Na zewnątrz toalety nad drzwiami wejściowymi zostanie zamontowany
sygnalizator  systemu  przyzywowego.  W  toalecie  przy  drzwiach  wejściowych  zamontowany
zostanie przycisk kasujący. System zasilony ma być z sieci 230V AC z wykorzystaniem zasilaczy
systemowych  (transformatora  24V  AC).  Okablowanie  instalacji  przyzywowej  należy  prowadzić
 w rurkach w tynku. System nie wymaga zasilania awaryjnego. 
5.9. Montaż rozdzielnicy elektrycznej
Montaż obudowy
należy  wykuć  w  ścianie  wnękę  odpowiadające  wymiarom  skrzynek  rozdzielczych  i  osadzić
skrzynki  we  wnękach  za  pomocą  zaprawy  murarskiej  lub  gipsu  budowlanego.  Rozdzielnicę
montować  należy  w taki  sposób  by ich  krawędzie  były  równoległe  lub  prostopadłe  do  ścian  
i stropu, oraz by drzwiczki przednie leżały w tej samej lub równoległej płaszczyźnie co ściana na
której  zamocowana będzie skrzynka rozdzielcza.  Przewiduje się montaż tablicy rozdzielczej 54
polowej (3 x 18 pól) Hager lub Legrand lub równoważnej.
Wyposażenie i okablowanie rozdzielnicy.
Należy zamontować na listwach mocujących  TH 35 aparaturę  modułową.  W dolnej  częściach



tablic  wykonać należy mostki  zasilające,  przewodem LgY zgodnym ze schematem, a z górnej
części aparatury wyprowadzić należy obwody odbiorcze o przekrojach zgodnych ze schematem.
Aparaty należy opisać (ewentualnie ponumerować i zamieścić w tablicy opisy obwodów) zgodnie
ze schematem, a schemat i opisy obwodów należy przykleić do drzwiczek po wewnętrznej stronie.
Ochrona od porażeń „samoczynne szybkie wyłączanie napięcia  w układzie sieciowym TN-S”. 
W rozdzielnicy pozostawić min. 30% zapasu miejsca na ewentualną przyszłą rozbudowę instalacji.
Przewody w rozdzielnicy oznaczyć znacznikami faz. Wszystkie obwody w rozdzielnicy powinny
pozostać  trwale  i  czytelnie  opisane.  Przed  odbiorem  technicznym  robót  elektrycznych  
w rozdzielnicy należy umieścić schemat jednokreskowy zasilania. Zachować typy aparatów (prod.
„Fael” lub równoważne). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrolę jakości  robót  prowadzić  należy prze cały czas wykonywania prac lub nie rzadziej  niż
przed zakryciem materiału  wbudowanego okładziną.  Kontrole jakości  robót  dokonuje  Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
6.2. Badania i pomiary
Program badań powinien obejmować sprawdzenie zgodności lokalizacji urządzeń z projektem, ich
rodzaju,
wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości.
Należy wykonać pomiary zakończone protokołem pomiarów:
- skuteczności wyłączania zasilania
- oporności izolacji przewodów
- ciągłości przewodów, a szczególnie przewodu ochronnego
- sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych natężenia oświetlenia
6.3. Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny być „wyświecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiarów należy używać
przyrządów pomiarowych  o  zakresach  zapewniających  przy  każdym  pomiarze  odchylenia  nie
mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.
Pomiary  natężenia  oświetlania  należy  wykonywać  za  pomocą  luksomierza  wyposażonego
w urządzenie  do  korekcji  kątowej,  a  element  światłoczuły  powinien  posiadać  urządzenie
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną
przez Inspektora odrzucone.
Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  SST  i  Polskich  Norm
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
- montaż przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej - mb
- montaż przewodów kabelkowych do instalacji TV - mb
- położenia instalacji komputerowej  - kpl.
- montaż osprzętu - szt
- montaż opraw oświetleniowych – kpl.
- pomiary - pomiar

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  SST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie uziomów taśmowych.
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować,  oprócz  dokumentów
wymienionych w punkcie części "Wymagania ogólne":



• protokóły  z  dokonanych  pomiarów  skuteczności  wyłączania  zasilania  zastosowanej
ochrony przeciwporażeniowej,

• protokóły  poprawnego  działania  wyłączników  różnicowoprądowych,  protokół  pomiaru
oporności uziomu, 

• protokół badania ciągłości żył przewodów, protokół badania natężenia oświetlenia , protokół
badania oporności izolacji przewodów, protokóły odbioru robót zanikających, dokumentacja
powykonawcza

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .
Płaci  się  za  roboty  faktycznie  wykonane  i  odebrane  przez  Inspektora  Nadzoru,  mierzone
w jednostkach określonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

• prace pomiarowe i technologiczne, 
• zakup i dowóz materiałów, 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-IEC-60364-5-534 :  2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż  wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
• PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Oprzewodowanie 
• PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania PN-IEC 60364-

4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC-60364-3  :  2000  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ustalenie
ogólnych charakterystyk. 

• PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczna . Ochrona obiektów , 
• instalacji  i  urządzeń.  Wymagania.  PN-E-05033  :  1994  –  Wytyczne  do  instalacji

elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
• PN-IEC-60364-1  :  2000  –  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe. 
• PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed  porażeniem  prądem
elektrycznym. 

• PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym. 

• PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC-60364-5-559 :  2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

• PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
• Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  oświetlenia

zewnętrznego. 
• PN-IEC-60364-5-523 :  2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
• PN-IEC-60364-5-537 :  1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i  sterownicza. Urządzenia do
odłączania izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
• PN-IEC-60364-5-523 :  2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 



• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Ustawa  z  dnia  24.08.1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  Instrukcje  producentów
dotyczące  montażu  i  układania  kabli  i  przewodów  elektroenergetycznych.  Instrukcje
montażowe oraz DTR dotyczące opraw oświetleniowych. . 
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