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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
– WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą: 
PRZEBUDOWA POKOJU BIUROWEGO NA POMIESZCZENIE DO 
PRZECHOWYWANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH 

BUDYNEK LABORATORIUM – NR 29 

UL. WARSZAWSKA 22A, 05-130 ZEGRZE POŁUDNIOWE 
 

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

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

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

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami 
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach; 
1.4.3. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową.  
1.4.4. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.6. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.7. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
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1.4.9. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
1.4.10. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.11. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.12. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno 
- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
1.4.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.14. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 
1.4.15. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.16. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.17. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.21. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.22. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.23. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
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1.4.26. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.27. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.28. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
1.4.29. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
1.4.30. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.31. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.32. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.33. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.34. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.35. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004r. 
1.4.36. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót 
budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów 
do chwili odbioru końcowego robót. 
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1.5.2. Dokumentacja: 
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i SST: 
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone 
w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu robót: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie 
robót. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁ: 
2.1. Źródła uzyskania materiałów: 

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

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

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

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 

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

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji i SST. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań: 

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

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

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98). 
− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy: 
6.7.1. Książka obmiarów: 

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

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.7.3. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,\ 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
6.7.4.Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.7.5.Przechowywanie dokumentów budowy: 

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

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
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przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną 
w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

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

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót ulegających zakryciu, 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. 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 ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 
8.3. Odbiór częściowy: 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy): 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów, 
o których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe): 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− książki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji: 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Stawka jednostkowa pozycji powinna 
uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 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 (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
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wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych 
w warunkach kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
10.1. Ustawy: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych z późniejszymi zmianami. 
10.2. Rozporządzenia: 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi 
zmianami. 

− 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 
późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

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

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041) z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz.2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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2. SST. NR 1 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- ROBOTY BUDOWLANE CPV 45210000-2 

 

2.1 SST. NR 1.1 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
– ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych wykonaniem prac rozbiórkowych i demontażowych w ramach wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem rozbiórek i demontaży i obejmują m. in.: 
Osłony okien i drzwi folią polietylenową 
− Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 
− Zdjęcie płyt ze sklejki grub. 5cm w pom. nr 5 i 6 
− Rozebranie podłóg drewnianych 
− Rozebranie legarów podłogowych 
− Demontaż sufitów powieszanych modułowych 
− Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych - wraz z 

trzciną 
− Demontaż i utylizacja izolacji z granulatu 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m21.4. Ogólne 
wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Prace nie wymagają wbudowania materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu, maszyn i narzędzi nie gwarantujących zachowania 
wymogów jakościowych robót i przepisów BIOZ. 
Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP. 
Wykonawca może korzystać z następującego sprzętu: 
− młoty kujące i wyburzeniowe, 
− odkurzacze przemysłowe, 
− wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o 

podobnym znaczeniu, 
− samochodami do transportu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
− rusztowaniami, 
− sprzętem pomocniczym. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania określonych robót. Przewożony ładunek musi być 
zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie 
zamkniętych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg publicznych oraz 
dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki 
odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 
628 z późn. zm.)  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych należy na podstawie 
dokumentacji projektowej: 
− wyznaczyć obszar prac, 
− teren ogrodzić i oznakować zgodnie z przepisami BHP, 
− wyznaczyć i oznakować drogi i ciągi komunikacyjne, 
− odłączyć i zdemontować wewnętrzne i zewnętrzne instalacje oraz wszelkie istniejące 

uzbrojenie. 
5.3. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych 
Roboty należy prowadzić w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót rozbiórkowych.  
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi 
nadzoru i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie 
odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu.  
Należy powiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta o sposobie zagospodarowania 
odpadów powstałych w trakcie rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz 
miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób.  
Podczas prowadzenia prac należy w szczególności przestrzegać następujących zasad: 
− usuwany element nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego; 
− zabronione jest prowadzenie robót gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewrócenia konstrukcji 

przez wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót podczas wiatru powyżej 10 m/s; 
− niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia prac; 
− nie należy składować materiałów z rozbiórki na stropach, schodach czy innych 

konstrukcyjnych częściach budynku; 
− miejsca składowania materiałów z rozbiórek i demontażu muszą być tak dobrane aby nie 

zagrażały bezpieczeństwu i nie utrudniały komunikacji.  
 

5.4. Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w następujący sposób: 
− Pokrycie i konstrukcję dachu rozbierać ręcznie, materiał przenieść poza obrys budynku. 
− Ściany rozbierać ręcznie. Materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce 

składowania. 
− Stolarkę należy rozbierać ręcznie za pomocą narzędzi prostych. Materiały należy posegregować 

i odnieść lub odwieść na miejsce składowania. Elementy stolarki i ślusarki zakwalifikowane do 
odzysku należy wykuć z otworów oczyścić i składować. 

− Posadzki rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Materiały należy posegregować i odnieść lub 
odwieść na miejsce składowania.  
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− Wykop powstały po rozbiórce należy powiększyć lub zasypać gruzem i gruntem piaszczystym 
zagęszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupełnienie nawierzchni.  

− Należy chronić przed zniszczeniem elementy, które według dokumentacji mają zostać 
zachowane.  

− Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do wywozu odpady 
składować w kontenerach.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 
Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostkami obmiaru są: 
− dla rozbieranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, konstrukcji żelbetowych oraz 

wywozu i utylizacji odpadów – 1m3, 
− dla rozebranych elementów stolarki, pokrycia dachu obróbek blacharskich, tynków okładzin 
ściennych i podłogowych – 1m2, 

− dla rozebranych elementów oświetlenia, zadaszeń zewnętrznych – kpl, 
− dla rozebranych rynien i rur spustowych – m, 
− rozebranych drzwi do 2m2- szt, 
− dla rozebranych elementów konstrukcji stalowych – kg. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
W przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych specyfikacją cena obejmuje: 
− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP oraz zabezpieczenie 

zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie rozbiórki, 
− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
− przetransportowanie odpadów do kontenerów, 
− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
W przypadku wywozu i utylizacji odpadów cena obejmuje: 
− załadunek odpadów, 
− zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− utylizacje odpadów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE oraz w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo.  
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2.2 SST. NR 1.2 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
– ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLEYNYCH 
OBIEKTÓWBUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ CPV 45200000-9 

a w tym: 
CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  
CPV 45223100-7 KONSTRUKCJE METALOWE  
CPV 45262311-4, CPV 45262310-7 ROBOTY ŻELBETOWE  
 
1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót budowlanych 
przy realizacji przedmiotu zamówienia.  
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Zakres prac: 

− wykonanie płyt żelbetowych 
− domurowanie ścian cegłami 
− montaż nadproży w ścianach działowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez 
ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi. 
 
2.2.1 Materiały związane z robotami żelbetowymi 
Składniki mieszanki betonowej  
Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
o następujących markach: 
− marki „25”- do betonu klasy C8/10 – C16/20, 
− marki „35”- do betonu klasy wyższej niż C16/20. 

 
b) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
− oznaczenie, 
− nazwa wytwórni i miejscowości, 
− masa worka z cementem, 
− data wysyłki, 
− termin trwałości cementu 
c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań 
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d) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być 
następujące: 
− dla cementu pakowanego (workowanego): 
− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami), 
− magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
 
Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje 
i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym 
podłożu w taki sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
 
Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 
badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  
 
Mieszanka betonowa 
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną 
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni.  
Dla wykonania elementów żelbetowych należy wykorzystać mieszankę betonową klasy C20/25. 
 
Beton C20/25.: 
− Zalecany stopień wodoszczelności - wskaźnik wodno - cementowy: 0,45 < W/C < 0,5; 
− Mrozoodporność Od F25 do F300. 
− Wytrzymałość na ściskanie Od 10 do 60 MPa. 
− Gęstość mieszanki 2000-2600 kg/m3. 
 
Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie ub zanieczyszczenie. 
 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem i warunków atmosferycznych, 
ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
2.2.2 Materiały do wykonania krat okiennych 
Kraty zainstalowane w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm, 
z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z prześwitem 
pomiędzy nimi nie większym niż 150 mm i wzmocnionymi płaskownikami stalowymi o przekroju 



20 | S t r o n a  
 

nie mniejszym niż 45 x 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż 500 
mm. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
− Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 

i naderwań. 
− Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
− Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
− - mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
− nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 

większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane i śrubowe. 
Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm i wymaganiami producenta. 
 
Składowanie materiałów i konstrukcji stalowych 
Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie 
należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania 
powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
 
2.2.2. Roboty murowe 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie). 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie 
z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
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Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Cegła pełna 
Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996. 
Dane techniczne 
− Klasa 150, 
− Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
− Masa: ok. 4,0-4,5 kg 
− Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK 
− Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16% 
− Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
− Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu, 
− Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
− Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
Nadproża typu L-19N: 
− Zaprojektowano nadproża typu L-19N. 
− Nadproża typu L-19 to prefabrykowane elementy żelbetowe w kształcie litery L ze stopką dolną 

o szerokości 9 cm (klasa betonu: C20/25). 
− Belki oprzeć na ścianach na głębokość ok. 15cm z każdej strony. 

 

Rys. Belka L-19 – rysunek poglądowy. 
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3. SPRZĘT: 
3.1. Wymagania ogólne: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót żelbetowych 
Roboty żelbetowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
- do przygotowania mieszanki betonowej: 

− betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
− dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
− odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

- do wykonania deskowań: sprzętem ciesielskim, 
- do przygotowania zbrojenia: 

− giętarkami, 
− nożycami, 
− prostowarkami, 
− innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

- do układania mieszanki betonowej: 
− pojemnikami do betonu, 
− wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
3.3. Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, np.: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

− pion murarski, 
− łatę murarską, 
− łatę ważoną, 
− wąż wodny, 
− poziomnicę uniwersalną, 
− łatę kierunkową, 
− warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura 

oraz do wyznaczania kierunku, 
− sznur murarski, 
− kątownik murarski, 
− wykrój. 

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
− kastrę na zaprawę, 
− szafel do zaprawy, 
− szkopek do wody, 
− palety na elementy murowe, 
− wiadra. 

C. Do obróbki elementów murowych: 
− młotek murarski, 
− kirkę, 
− oskard murarski, 
− przecinak murarski, 
− puckę murarską, 
− drąg murarski, 
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− specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 

− kielnię murarską, 
− czerpak, 
− łopatę do zaprawy, 
− rusztowania. 

3.4. Sprzęt i narzędzia do wykonywania konstrukcji stalowych 
− .Sprzęt do transportu i montażu słupów 
− - Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-

nośników i innych urządzeń. 
Sprzęt do robót spawalniczych 

− Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie  
z technologią spawania  

− Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
− Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
− Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
− - spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 
− - sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
− - stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo-
żarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonania zamierzonych robót. 
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Transport materiałów: 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości 
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane 
w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem 
należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Transport składników mieszanki betonowej. Składniki mieszanki betonowej mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
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Transport elementów murowych. Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien 
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały 
murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Wykonanie robót żelbetowych  
Wykonywanie konstrukcji żelbetowych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
prawidłowość wykonania deskowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, przygotowanie 
powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, prawidłowość wykonania 
wszystkich robót zanikających, prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 
wbudowanych w betonową konstrukcję.  
Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane 
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm 
na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie 
fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku 
należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia 
zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, 
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  
Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania właściwej otuliny 
należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
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Wbudowanie mieszanki betonowej 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Przy stosowaniu pomp do betonu wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 
0,74m. od powierzchni na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0m.).  
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Ciecie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.2. Wykonywanie robót murowych 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 
do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów 
itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) 
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 
− zakończyć roboty stanu surowego, 
− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
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Ścianki działowe 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na 
zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą 
warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 
można to wykonać na kilka sposobów: 
− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
− za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
− za pomocą gilotyny. 
Spoiny w murach. 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 
− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm, 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł utytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów 
stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 
5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. Zamurowania i wypełnienia otworów 
grubości 1/2 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 3. Należy je 
łączyć z murem istniejącym „na strzępia” lub stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów 
okrągłych w co drugiej spoinie. 
Wykonanie murów 
Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian istniejących, a w przypadku wykonania w ścianie 
otworu drzwiowego – również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany. 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
 
Nadproża: 
− Nad otworami drzwiowymi zaprojektowano nadproża typu L-19.D (do ścian działowych).  
− Nadproża typu L-19 to prefabrykowane elementy żelbetowe w kształcie litery L ze stopką dolną 

o szerokości 9 cm (klasa betonu: B20). 
− Belki oprzeć na ścianach na głębokość 15cm z każdej strony. 
− W ścianach grubości 12 cm zastosować po 1 belce typu L-19 na otwór 
− Nadproża montować równocześnie ze wznoszeniem murów. Elementy układa się na murze, na 

zaprawie cementowej. Oparcie nadproży na murze powinno być nie mniejsze niż 10 cm i nie 
większe niż 19 cm (zalecane 15 cm). Pustą przestrzeń między nimi wypełnia się betonem.  
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Zakres prac przy montażu nadproża w ścianach istniejących: 
− Stropy maksymalnie odciążyć . 
− Podeprzeć zagrożone stropy liniowo z użyciem dźwigarów montażowych. 
− Wytyczyć na ścianie rozmieszczenie projektowanej stolarki. 
− Skuć tynk po obu stronach projektowanego nadproża. 
− Wykuć bruzdę jednej strony ściany pod półki na głębokość ok 25 cm. 
− Wykonać podparcie (poduszki) z betonu C25/30 gr. min 6 cm.  
− Wykuć bruzdę z jednej strony do osadzenia belek. Bruzdę wykuwać o jak najmniejszych 

wymiarach umożliwiających osadzenie belek i późniejsze uzupełnienie pustych miejsc zaprawą 
cementową. UWAGA – nie wykuwać bruzdy na wylot – wykonać ją o jak najmniejszej 
głębokości. 

− Osadzić belki nadprożowe prefabrykowane.  
− Zaklinować belkę do istniejącej ściany, stropu od górnej krawędzi i w miejscu oparcia na murze 

za pomocą klinów stalowych (np. wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić puste miejsca 
pomiędzy belkami a ścianą zaprawą cementową 1:3. 

− Po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla belek z drugiej strony ściany. 
− Do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości. 
− Wyciąć pozostałą część otworu. Podczas cięcia i kucia należy uważać, aby nie przekroczyć 

zarysu otworu. 
− Powstałe ościeża otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. 
 
5.3. Kraty stalowe: 
Połączenia spawane  
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza 
się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
Kraty stalowe 
Kraty zainstalowane w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm, 
z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z prześwitem 
pomiędzy nimi nie większym niż 150 mm i wzmocnionymi płaskownikami stalowymi o przekroju 
nie mniejszym niż 45 x 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż 500 
mm. 
Kraty stosuje się do okien, które stanowią granicę „obszaru chronionego”, o którym mowa w 
przepisach dotyczących ochrony obiektów wojskowych, a ich dolna krawędź znajduje się na 
wysokości poniżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i/lub górna krawędź znajduje się na 
wysokości mniejszej niż 3 m od poziomu dachu. 
Mocowanie krat w otworze okiennym powinny spełniać następujące wymagania: 
a) kraty mocuje się minimum na trzech krawędziach, 
b) kraty muszą być mocowane za pomocą kotw o średnicy nie mniejszej niż średnica pręta kraty, 
wmurowanych w ścianę na głębokość minimum 100 mm, kotwy powinny być rozmieszczone 
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w odstępach nie większych niż co 480 mm. Kotwy powinny być niewidoczne. 
Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczeń powinna być rozsuwana lub 
otwierana oraz zabezpieczona nie mniej niż jedną kłódką klasy nie niższej niż 5 wg normy PN-
EN-12320. 
Mocowanie siatek powinny spełniać następujące wymagania: 
a) siatki mocuje się od zewnętrznej strony okien budynków, 
b) ramę siatki mocuje się minimum na trzech krawędziach, 
c) rama siatki musi być mocowana za pomocą kotw wmurowanych w ścianę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania robót żelbetowych: 
− Jednostką obmiarową betonu jest 1m3. 
− Jednostką obmiarową zbrojenia jest 1t / 1kg. 
− Jednostką obmiarową deskowania jest 1m2. 
7.3 Jednostka i zasady obmiarowania robót murowych: 
Jednostką obmiaru jest: 
− m2 ściany, 
− m3 ściany fundamentowej, 
− m ułożonych nadproży, 
− m ułożenia pustaków wentylacyjnych, 
− m3 ułożenia czapek betonowych kominowych. 
7.4. Jednostka i zasady obmiarowania robót stalowych: 
− elementy stalowe t/kg, 
− montaż konstrukcji stalowych kpl.  
− malowanie konstrukcji stalowych m2, 
− wykonanie spoin mb spoiny, 
− wypalane otworów szt.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Odbiór robót betonowych  
Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny 
być przyjęte do wmontowania i usunięte poza obręb budowy. 
Odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi 
i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy 
Odbiór robót żelbetowych i betonowych:  
– polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami 
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy. 
W trakcie wykonywania robót żelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów częściowych dla 
fragmentów obiektu obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych elementów robót 
żelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem 
odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej 
dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, protokołów odbioru poszczególnych elementów robót żelbetowych, dziennika 
budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową SST 
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót murowych 
Sprawdzeniu podlegają: 
− wykonanie wszystkich przewidzianych robót, 
− sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
− protokół odbioru robót zanikających, 
− dokonać wpisu do dziennika budowy, 
− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
8.4. Odbiór robót metalowych 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 „Wymagania 
ogólne”. 
9.2. Zasady płatności i ceny jednostkowe robót żelbetowych: 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie 
z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Ceny jednostkowe obejmują:  
− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oczyszczenie podłoża, 
− wykonanie deskowań wraz z rusztowaniem,  
− pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
− oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
− przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
− dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi,  
− rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
− usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
− prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością 

wykonawcy - materiałów z placu budowy, 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
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− wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 
 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
9.3. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
− murowanie ścian, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
− PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
− PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
− PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania.  
− PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana. 
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-C-81914:2002 Farby do malowania wnętrz budynków. 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
− PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
− PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
− PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
− PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
− PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
− PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 
− PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
− PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne. 
− PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
− PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
− PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
− PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
− Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie „Arkady” 2003,2004 r  
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2.3 SST. NR 1.3 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
– ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 45400000-1 

a w tym: 
CPV 45421100-5 INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI  
CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE A W TYM: A W TYM:  
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH CPV 45421146-9; ROBOTY 
IZOLACYJNE CPV 4532000-6; TYNKOWANIE CPV 45410000-4; ROBOTY MALARSKIE 
CPV 45442100-8; KŁADZENIE PODŁÓG 45432110-8; POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
CPV 45430000-0; 
 
1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót 
wykończeniowych dla przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
− montaż wełny mineralnej między krokwiami, 
− wymiana stolarki, 
− roboty elewacyjne, 
− sufity podwieszane, 
− roboty tynkarskie, 
− gładzie gipsowe; 
− roboty posadzkarskie, 
− prace malarskie 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez 
ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.. 
 
2.2.1. Roboty posadzkarskie 
Folia izolacyjno-budowlana czarna 0,2mm  
Zakres stosowania: 
− warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki; 
− warstwy poślizgowej na powierzchni tarasów; 
− warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem; 
− izolacji termicznej i akustycznej; 
− prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachowych; 
− osłon elewacyjnych oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych; 
− czasowych przenośnych osłon stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp. 
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Dane techniczne: 

 
 
Styropian EPS 100 
Płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 100 
− [PN-EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 0,6% 
− [PN-EN 823] Grubość: 20÷300 [mm]/ ± 2 [mm] 
− [PN-EN 824] Prostokątność na długości i szerokości : ± 5/1000 [mm] 
− [PN-EN 825] Płaskość: ± 10/1000 [mm] 
− [PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa 
− [PN-EN 826] Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 100 kPa 
− [PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych 

(230C, 50% wilgotności względnej) : ± 0,5% 
− [PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności 

(48h, 700C) : ≤ 2% 
− [PN-EN 1605] Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury: 
≤ 5% 

− [PN-EN 13163] Odkształcenie względne pełzania przy ściskaniu ≤ 2% przy równomiernym 
obciążeniu użytkowym nie przekraczającym 30 kPa. 

− [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogień: E 
− [PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036 W/mK 
− [PN-EN 12667] Opór cieplny: 

 
 
Przeznaczenie i zakres stosowania: 
Płyty z polistyrenu ekspandowanego Austrotherm EPS 100 mogą być stosowane w budownictwie 
jako izolacja cieplna, w zestawach wyrobów do wykonywania ociepleń np. dachów, podłóg 
i ścian, w których potwierdzono przydatność wyrobu. Płyty styropianowe nie powinny być 
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stosowane w miejscach, gdzie będą długotrwale poddane oddziaływaniu temperatury wyższej niż 
85ºC. 
Obróbka i bezpieczeństwo pracy: 
Do obróbki płyt wykorzystuje się proste, ogólnodostępne narzędzia takie jak ręczne piły czy noże. 
Kontakt z płytami nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie 
wywołuje innych szkodliwych dla zdrowia skutków. Praca z płytami nie wymaga żadnych 
specjalnych środków ochrony osobistej typu rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania lub okulary 
ochronne. 
Transport i przechowywanie: 
Płyty dostarczane są w paczkach w oryginalnym opakowaniu ułatwiającym ich transport oraz 
umożliwiającym rozpoznanie wyrobu. Płyty z polistyrenu ekspandowanego nie są odporne na 
działanie rozpuszczalników organicznych dlatego nie zaleca się ich składowania w bezpośrednim 
kontakcie z nimi oraz innymi materiałami łatwopalnymi. Płyty należy przechowywać w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych. 
 
Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:  

− dla betonu klasy C8/10 +- C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 
− dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych 
(silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 
podlegać następującym badaniom:  
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 

1996, PN-EN 196-6; 1997,  
− sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
wg próby na plackach - normalna. Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące 
podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% 
ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być 
użyty do wykonania betonu.  
Magazynowanie:  
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki 
stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia 
oraz klamry na wewnętrznych ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 
odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej 
i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu 
zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: *10 
dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, *po upływie terminu 
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trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
Zaprawa cementowa.  
Zaprawa cementowa kl. 12 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili uszycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Kruszywo 
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek 
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno mieć frakcje różnych 
wymiarów, a mianowicie:  
− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.  
Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Beton 
Beton powinien spełniać następujące wymagania:  
− przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona 

przez Inspektora nadzoru recepturą 
− każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą 
− wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. 
Wylewka samopoziomująca 
Wylewka samopoziomująca Samopoziomujący podkład podłogowy (25-60 mm). Do wyrównania  
podłoża. 
Właściwości  
− anhydrytowo-gipsowy  
− bez dylatacji do 50 m2  
− umożliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze przewodzi ciepło  
− samopoziomujący - ułatwia aplikację 
Główne parametry  
− zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm  
− grubość warstwy: 25 - 60 mm  
− wytrzymałość na ściskanie: min 16 N/mm2 
 
2.2.2. Roboty tynkarskie i malarskie: 
Tynk wewn. cem. - wap.: 
Lekki tynk cementowo - wapienny jest mieszaniną cementu, lekkich wypełniaczy mineralnych 
i modyfikatorów ułatwiających pracę z zaprawą i użytkowanie w warunkach wilgotnych.  
Produkt charakteryzuje się następującymi właściwościami: 
− bardzo dobra wytrzymałość na ściskanie, 
− dobra przyczepność, 
− niska absorpcja wody, 
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− do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
− nakładanie następnej warstwy tynkarskiej dopiero po min. 24 godzinach, przy temperaturze 

+20°C i wilgotności względnej powietrza 50%, 
− gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,8 kg/dm3, 
− przyczepność do podłoża wartość ≥0,3 N/mm2, 
− współczynnik przewodzenia ciepła λ 0:0,464 W/mK, 
− reakcja na ogień: Klasa A1. 
 
Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian 
i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich 
jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić 
uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy 
ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
 
Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do 
użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu 
na przeznaczenie można podzielić na: 
− gipsy tynkarskie, 
− gipsy szpachlowe, 
− tynki cienkowarstwowe, 
− gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 
gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 
kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
− gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw 

tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
− gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
− gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
− gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 
podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu 
półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. 
Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy 
szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt 
gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń 
płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian 
i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania 
podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub 
na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki 
produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki 
cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
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Farby gotowe. 
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
Wyroby chlorokauczukowe. 
− Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania wydajność – 6÷10 m2/dm3, max. czas 

schnięcia – 24 h 
− Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

metaliczna wydajność – 15÷16 m2/dm3, max. czas schnięcia – 8 h 
− Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania 

podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
− rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stosowania – biały do rozcieńcza- nia wyrobów chlorokauczukowych, 
Wyroby epoksydowe. 
− Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajność – 
− 6÷10 m2/dm3, max. czas schnięcia 24 h, 
− Emalia do gruntowania epoksypolimidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
− wydajność – 4,5÷5 m2/dm3, czas schnięcia – 24 h 
− Emalia epoksydowa chemoodporna, biała wydajność – 5÷6 m2/dm3, max. czas 
− schnięcia – 24 h, emalia epoksydowa, chemoodporna, szara wydajność – 6÷8 m2/dm3, 
− czas schnięcia – 24 h, 
− Lakier bitumiczny-epoksydowy wydajność – 1,2÷1,5 m2/dm3, czas schnięcia – 12 h, 
Farby olejne i ftalowe. 
− Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002, wydajność – 
− 6÷8 m2/dm3, czas schnięcia – 12 h 
− Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002, 
− wydajność – 6÷8 m2/dm3, 
Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 
Wymagania dla farb: 
− lepkość umowna: min. 60 
− gęstość max. 1,6 g/cm3, 
− zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
− roztarcie pigmentów: max. 90 m 
− czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
− wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− przyczepność do podłoża – 1 stopień 
− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 
− twardość względna – min 0,1, 
− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C. 
Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
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− 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 w powłoki 
malarskiej, 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3÷5%. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów 
pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów 
odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji 
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości 
wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać 
zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu 
 
2.2.3. Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a). Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
− barwa: wg wzorca producenta 
− nasiąkliwość (wg. normy) nie większa niż 0,5% 
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 27,0 N/mm2 
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 500 
− kwasoodporność nie mniej niż 98%  
− ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
− długość i szerokość: max ± 0,6 % 
− grubość: max ± 5,0 % 
− prostość krawędzi (krzywizna) max ± 0,5 % 
− płaszczyzna max ± 0,5 % 
b). Gresy - wymagania dodatkowe: 
− - twardość wg skali Mahsa 8 
− ścieralność V klasa ścieralności 
− na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe - min. R9 
− Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
− stopnice schodów, 
− listwy przypodłogowe, 
− kątowniki, 
− narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
− długość i szerokość: ±1,5 mm 
− grubość: ±0,5 mm 
− krzywizna: 1,0 mm. 
− Materiały pomocnicze: 
− Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
− Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 
− Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
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Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania.  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN–EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
 
Materiały pomocnicze.  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
− listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
− środki ochrony płytek i spoin,  
− środki do usuwania zanieczyszczeń,  
− środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty 
 
2.2.4. Wełna mineralna 
Wełna mineralna niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K), gęstość powyżej 15 kg/m3; 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 
Wełna układana międzykrokwiami powinna być odpowiednio oznaczona.. Na opakowaniu lub 
etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca: 
− nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
− nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 
− rok produkcji( ostatnie dwie cyfry), 
− zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
− klasa reakcji na ogień, 
− deklarowany opór cieplny, 
− deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
− wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 
− kod oznaczenia, 
− liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 
Materiały uzupełniające: 
− łączniki do zamocowania izolacji do krokwi, 
− inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców 

lub producentów. 
 
2.2.5. Sufity podwieszane: 
−płyty kasetonowe 600x600x17 mm 
 −konstrukcja nośna.  
Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych. 
Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnątrz budynku. Konstrukcja 
nośna składa się z wsuniętej konstrukcji nośnej mocowanej bezpośrednio do sufitu. Płyty mogą 
być przeznaczone do demontażu. System składa się z płyt mineralnych 60x60 Płyty np. Sahara 
Armstrong (lub inne o takich samych parametrach)to płyty o 15 mm grubości, o odporności na 
wilgotność względną powietrza 95% RH z gwarantowaną przez dziesięć lat cech ą nie ugięcia pod 
wpływem wilgoci; płyta charakteryzuje się również wzmocnionymi krawędziami frezowanymi 
pozwalającymi minimalizować uszkodzenia płyt w trakcie montażu. Sahara charakteryzuje się 
delikatną, piaskowaną strukturą powierzchni z mikroperforacją zapewniającą dobre pochłanianie 
dźwięku alfaw=0,60. Dostępna jest w wielu wersjach wymiarów i krawędzi.  
Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. 
 
2.2.6. Drzwi D1: Drzwi o wym. w świetle muru 1,00x2,10m (1szt). 
− Drzwi zewnętrzne lewe, stalowe, jednoskrzydłowe, pełne. 
− Drzwi zamykane na dwa zamki mechaniczne w tym jeden zamek certyfikowany lub wkładka 

klasy C. 
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− Drzwi o odporności na włamanie klasy nie niższej niż RC1N wg PN-EN 1627 lub równorzędne. 
 
3. SPRZĘT: 
3.1. Wymagania ogólne: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.. 
 
Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywane przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i 
elektronarzędzia, samochód dostawczy. 
 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynkowania i malowania 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− mieszarki do zapraw, 
− agregat do mechanicznego nakładania zapraw. 
Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki 
tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Transport materiałów: 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości 
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane 
w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
Transport mas ziemnych i piasku 
Przewiduje się transport mas ziemnych samochodami samowyładowczymi. Urobek należy 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. Przewożony ładunek musi być 
zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg 
publicznych oraz dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt.  
Transport stolarki: 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna należy 
przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem 
i uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu. 
Transport materiałów do robót malarskich: 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. 
Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
-Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Zasady wykonywania robót związanych z montażem stolarki: 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony 
towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. Okna i ślusarka nie zamontowane są narażone na 
uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym 
zamontowaniu. Okna i ślusarkę zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w 
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Okna i ślusarkę należy 
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę i ślusarkę na 
uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie 
jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia.  
Demontaż stolarki  
Do demontażu starych okien i drzwi może być użyty dowolny sprzęt. Transport materiałów z 
rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem.  
Montaż okien i ślusarki.  
Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa 
producent stolarki, zwykle co 40 cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów 
zaryglować ramę w narożach , tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż 
profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulacje 
narożnymi klinami drewnianymi ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w 
otworze okiennym tzn. wyrównać poziom, pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając 
jednocześnie aby czoło ramy zdystansować od węgarka o około 0,5cm. Poprzez otwory w kotwach 
wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe fi 6 lub fi 8 i przy pomocy wkrętów przymocować 
kotwy do muru. Szczelinę między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką poliuretanową 
zapewniającą najlepszą izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie należy 
wykonać przy pomocy wełny mineralnej lub pianki stosowanej do niskich temperatur. Jeżeli 
wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą okienną i murem (w 
stosunku do luzów optymalnych) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można te 
przestrzenie "zawęzić" poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru a dopiero 
pozostałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. Następnie zamontować skrzydła i zamknąć 
okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki 
naddatki obciąć ostrym nożem. W razie potrzeby można usunąć kliny drewniane - z wyjątkiem 
klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy, a otwory po nich wypełnić pianką poliuretanową 
lub wełną mineralną. Należy zwrócić uwagę czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od 
strony zewnętrznej pozwalają na swobodny wypływ wody na parapet. 
Montaż parapetów 
Parapety zewnętrzne należy zamontować w ten sposób, aby „zachodziły” pod ramę okna gdyż 
tylko wówczas istnieje pewność prawidłowego ich zamontowania. Jeżeli z jakichkolwiek 
względów parapet zewnętrzny montowany jest na „styk” z ramą okienną, należy pamiętać, aby 
otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawały ponad parapetem. 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów spływowych. 
Między parapetem wewnętrznym a oknem zamontować listwę maskującą. 
Prace wykończeniowe.  
Wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem. Od strony wewnętrznej 
krawędzie styku wypełnia się silikonem białym zaś od strony zewnętrznej transparentnym 
(bezbarwnym). 
Dodatkowo uzupełnić złącza tynku z ościeżami masą akrylową. Wykończenie otworów tynkiem. 
Wykonać tynki wewnętrzne zwykłe kat. III trzywarstwowe, z wyrobieniem naroży i krawędzi 
ościeży. Tynki zewnętrzne silikonowe lub akrylowe na warstwie zbrojonej. Dwukrotne malowanie 
tynków wewnętrznych ościeży. Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów 
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okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest 
czyszczenie okien z PCV środkami ścierającymi i żrącymi.  
 
5.2. Prace posadzkarskie: 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
izagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dy-latacyjnych. 
Wymagania podstawowe.* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, 
który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
na ściskanie -12 MPa, na zginanie -3 MPa.=Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy 
wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą -5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą. 
Posadzki cementowe 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub dwuwarstwowe 
z zaprawy cementowej. 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 
podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych. 
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą -
przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie -16 MPa, przy pozostałych posadzkach -10 
MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne -oddzielające posadzkę wraz z całą 
konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,-dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie 
różniących się wymiarach,-przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym 
powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2przy posadzkach z 
zaprawy cementowej, 25 m2przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie 
i 12 m2przy posadzkach jednowarstwowych. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie 
zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie 
oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. Oczyszczoną 
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posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu 
i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
 
Wylewka samopoziomująca 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży: jastrychy 
cementowe (wiek powyżej 28 dni, beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność≤ 3%), - podkłady 
anhydrytowe (wilgotność≤ 0,5 %) - przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. Wszystkie 
stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Dylatacje  
Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania profilem 
dylatacyjnym Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m i takich, których 
przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy 
przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w 
progach pomieszczeń. Przygotowanie masy. Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać 
do kosza w agregacie mieszająco- pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, 
pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża. Wylewanie ręczne - 
materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych 
Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa 
nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 minut. 
Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na 
równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm. 
Wylewanie masy. Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na 
ścianach i w polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów 
wysokościowych. Wylewanie maszynowe - za pomocą agregatu mieszająco-pompujacego z 
ciągłym przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne - tylko na polach o wielkości 10-
15 m . Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. 
Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek 
odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem 
wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje 
się samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w 
czasie ok. 45 minut.  
Pielęgnacja 
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. 
Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, 
a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. 
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-
wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.  
Prace wykończeniowe 
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju 
i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem 
tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją gruntującą. 
 
5.3. Jednowarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych 
Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami izolując 
termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne. 
Wytyczne przy jednowarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną: 
− Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
− Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, 

luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
− Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji 

dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia 



43 | S t r o n a  
 

dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza w ramach remontu 
wcześniej wykonanego budynku – po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich 
nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej, usunięciu uszkodzeń i 
wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 

− Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje się 
wymiany bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia układa się 
folię tak, aby tworzyła system U – kształtny. 

− Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży 
się do wymiarów nominalnych. 

− Do ocieplenia dachu stromego przystępujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu 
przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru - najlepiej po ułożeniu poszycia 
dachowego. 

− Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas filcu, którego długość równa jest 
odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm naddatku 
potrzebnego do zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i szczelnego 
wypełnienia nierówności. 

− Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie 
docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych 

− Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim 
drutem stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu 
krokwi (w odstępie 60 - 70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje 
odpady wełny do minimum. 

− Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana 
wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu 
można nabić listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy. 

− Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zostać wykonane otwory wlotowe w okapie oraz 
wylot powietrza przy kalenicy lub górnej połaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia dachu). 

− Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocą zszywek folia paroizolacyjna 
o wysokiej paroprzepuszczalności - bezpośrednio do krokwi. Zakłady między płatami folii 
powinny wynosić ok. 10 cm i być szczelnie połączone taśmą dwustronnie klejącą. 

 
 
5.4. Roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne: 
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne wykonane maszynowo.  
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże pod tynki cementowo-wapienne powinno być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od 
zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie (tłuszcze, kleje, 
bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). Wszelkie większe ubytki, fugi, 
szczeliny instalacyjne itp. należy przed tynkowaniem wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Na podłożach silnie nasiąkliwych (np. gazobeton) wykonać obrzutkę (szpryc) i pozostawić do 
wyschnięcia. Na podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton) nałożyć pacą zębatą warstwę 
szczepną i pozostawić do wyschnięcia. 
Przygotowanie tynków: 
Suchą mieszankę tynkarską należy mieszać z wodą w mieszalnikach przepływowych lub 
agregatach tynkarskich. Można go również przygotowywać przy użyciu mieszadła elektrycznego 
(ewentualnie wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem) proporcje i czas mieszania dostosować do 
wymogów producenta. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu około 2 godzin (czas 
zależny od temperatury). Nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość, ponieważ obniży 
to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez 
dodawanie piasku, cementu itp.  
Wskazówki wykonawcze: 
Przygotowaną mieszankę tynkarską należy nakładać przy użyciu agregatu tynkarskiego lub 
ręcznie. Tynk układać w jednej warstwie, narzucając go w dwóch cyklach roboczych w odstępie 
kilkudziesięciu minut (czas zależny od temperatury i wilgotności), stosując zasadę „mokre na 
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mokre”. Grubość tak wykonanej warstwy powinna wynosić od 10 do 20 mm. Narzucony tynk 
równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania grubszego 
tynku należy pierwszą jego warstwę „przeczesać” poziomo pacą zębatą i zostawić do związania. 
Drugą warstwę tynku o grubości 10 - 20 mm można układać, zachowując przerwę technologiczną 
około 1 dzień / mm grubości pierwszej warstwy tynku na ostro pacą styropianową lub drewnianą; 
tynk gładki/filcowany (np. pod malowanie) - równomierne zatrzeć na gładko pacą z gąbką lub 
filcem. Ewentualne uszkodzenia powierzchni w trakcie zacierania naprawiać na bieżąco. 
W miejscach zmian materiału podłoża (np. beton - cegła) i na podłożach niestabilnych konieczne 
jest stosowanie siatki zbrojącej z włókna szklanego powlekanego lub siatki stalowej ocynkowanej, 
spawanej punktowo (oczko 20x20 mm, ∅ 1 mm). We wszelkich narożnikach wypukłych ścian 
oraz otworów okiennych i drzwiowych zaleca się stosować siatkę zbrojącą oraz nierdzewne profile 
ochronne. Na dużych powierzchniach należy stosować dylatacje. 
Warunki atmosferyczne: 
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna 
wynosić od + 5°C do + 30°C. Nie można dopuszczać do gwałtownego przesuszenia tynku - w 
upalne dni lub przy silnie działającym ogrzewaniu tynk skrapiać wodą. Świeże zabrudzenia 
zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.  
 
Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz 
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 
prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże 
kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy 
pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą 
gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla 
uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru 
ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można 
zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa 
o grubości ok. 1 mm. 
 
Wykonanie robót malarskich 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8CC. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
− całkowitym ułożeniu posadzek, 
− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami dla 
danego typu farby podkładowej. 
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Gruntowanie. 
− Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 
− Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
− Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe. 
− Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 
Wykonywanie powłok malarskich 
− Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 
− Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 
− Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
− Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

 
5.5. Sufity podwieszane 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy,. Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niŜ+12oC, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. Pomieszczenia 
powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Sufity systemowe modułowe 60x60m z płyt na ruszcie stalowym  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, są jednostkowe obciążenia wyrywające musi być 
większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 
wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik 
mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje 
się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak 
rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa 
szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w 
profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania 
wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, 
następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile 
„60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. 
Płyty powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków 
profili dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy 
uzupełnienie wszystkich płyt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót związanych z montażem stolarki 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentów 
materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów.  
Wymagania techniczne przy odbiorze robót. Odchylenia elementów stolarki nie powinny być 
większe niż: dla pionowych części elementu, (ościeżnic) od teoretycznego pionu + 1mm 
na długości 1 m elementu , jednak nie więcej niż + 3 mm na całej długości boku dla poziomych 
części elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie 
więcej niż + 5 mm na całej długości boku 
Szczelina między elementami a otworem, w którym okno jest osadzone, nie powinna być większa 
niż 1,75 cm dla stolarki PCV. Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. 
Odchylenia od kąta prostego nie mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej 
we wrębach. Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w 
przypadku nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. 
Jeżeli montaż okna został wykonany prawidłowo skrzydła powinny "lekko" się otwierać i 
zamykać. 6.3. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie wymagane badania dadzą wynik dodatni, 
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z 
badań da wynik ujemny, należy całość robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne zwymaganiami, należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności 
z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 
 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
− sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
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Kontrola wykonania izolacji z wełny 
Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Błędy przy wykonywaniu robót 
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu 
skośnego wełną mineralną: 
− montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, stosowanie wełny z rolki o 

stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich niejednakowym rozstawie, 
− niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność 

materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
− brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w 

systemie wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu), 
− zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą strony 

folii, tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej, 
− montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej 

wilgoci, 
− nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia 

paczek z wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania montażu stolarki: 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. Jednostką obmiarową 
jest:  
− m2 obsadzenia stolarki, 
− szt. dopasowania stolarki, 
− kpl. montaż bram przemysłowych, 
− mb parapetów wewnętrznych,  
− mb tynków i malowania ościeży.  
7.3. Jednostka i zasady obmiarowania robót tynkarskich, malarskich i posadzkarskich: 
-Powierzchnię tynkowania i malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, 
według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc o 
powierzchni każdego z nich do 0,5m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, 
okien i drzwi, elementów ażurowych należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Jednostką obmiarową montażu posadzki jest 1m2. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową wyposażenia szt. , kpl.  
Jednostką obmiarową docieplenia m2, 
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7.4. Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 „Wymagania 
ogólne”. 
Odbiór robót związanych z montażem stolarki 
Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia:  
− wymiarów otworów, 
− prostopadłości i równości ościeży,  
− mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących,  
− wilgotność murów. 
Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia:  
− osadzenia ościeżnic, 
− jakości osadzenia skrzydeł okiennych, 
− szczelności okien, stałości skrzydeł okiennych w położeniu zamkniętym,  
− jakości powierzchni zewnętrznej,  
− ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć,  
− sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów. 
 
Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
− poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
− trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Odbiór suchych tynków. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 
 
Odbiór robót malarskich 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
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okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór podkładów i podłoży 
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu 
i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbiór następuje po 
stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja 
projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność 
8wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót  
− równości podkładu  
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.  
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,  
− prawidłowości wykonania spadków,  
Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 „Wymagania 
ogólne”. 
9.2. Ceny jednostkowe robót związanych z montażem stolarki będą obejmować: 
− roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.), 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
− obsadzenie stolarki,  
− roboty wykończeniowe (obsadzenie parapetów, tynki ościeży, malowanie ościeży 

wewnętrznych. 
9.3. Tynki 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie zaprawy, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
− osiatkowanie bruzd, 
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− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− reperacje tynków po dziurach i hakach, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
9.4. Suche tynki 
− Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− przygotowanie podłoża, 
− mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
− uporządkowanie miejsca pracy. 
9.5. Malowanie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy 
gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
− PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana. 
− PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków. 
− PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
− PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.. 
− PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 
− PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
− PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

i siły łamiącej. 
− PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
− PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 

− PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 

− PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 

− PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności widnej.  
− PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 
− PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
− PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
− PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
− PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
− PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 
− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
− PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
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− PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
− PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
− PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny 

i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
− Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie „Arkady” 2003,2004 r  
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2.4 SST. NR 1.4. - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- ROB. W ZAKR. USUWANIA GRUZU CPV-45111220-6 

 

1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wywozu gruzu powstałego 
na placu budowy wyniku planowanych prac budowlanych i remontowych. 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych wywozem 
gruzu i robotami porządkowymi dla wykonania przedmiotowego zadania.  
Roboty porządkowe 
− Transport i utylizacja eternitu pokrycia dachowego 
− Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, złomu śmieci i innych materiałów - 

zebranie i złożenie zanieczyszczeń w  
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego np. samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego np. samochodami skrzyniowymi na każdy następny 
− Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na 

odległość do 1 km 
− Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podanow ST (kod 
45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
 
3. SPRZĘT: 
3.1. Wymagania ogólne: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Stosowany sprzęt ręczny, mechaniczny, samochód samowyładowczy.  
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Transport gruzu: 
Powstały gruz może być przewożony środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Środki transportu użyte do przewozu gruzu nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg 
dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe 
z winy Wykonawcy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i oczyszczenia go 
z wszelkich odpadów i gruzu powstałych w trakcie realizacji robót. Wszystkie materiały z 
rozbiórki, odbić tynków, przekuć, itp. należy na bieżąco segregować, składować w kontenerach, a 
następnie sukcesywnie wywozić na wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskany złom z 
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rozbiórki obróbek blacharskich, rur stalowych, itp., należy systematycznie wywozić do skupu 
złomu. Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami 
bezpieczeństwa pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
i wymaganiami specyfikacji technicznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6 
„Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji i wskazaniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę jakości robót.  
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: 
Szczegółowe zasady obmiaru:  
− jednostką obmiarową wywozy gruzu jest m3, 
− jednostką obmiarową utylizacji gruzu jest m3. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 „Wymagania 
ogólne”. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbiór 
końcowy robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien załączyć karty przekazania odpadu na składowisko.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 „Wymagania 
ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach 
umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie danej roboty. Ceny jednostkowe robót będą 
obejmować: 
− załadunek i wywóz gruzu, 
− opłatę za utylizację gruzu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
− Obowiązujące przepisy w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane – (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zm ). 
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3. SST. NR 3- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
- ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - CPV – 45310000-3 

1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące prac dotyczących wykonania 
robót elektrycznych związanych z wykonaniem zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z instalacjami 
elektrycznymi i obejmują m. in.: 
1.3.1. Demontaże 
− Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców 
− Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla 

prądu do 25 A 
− Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych 
− Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 
− Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot 

(wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 
− Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 

− Demontaż wraz z ponownym montażem elementów instalacji SSP 
1.3.2. Kable i przewody 
− Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 
− Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 

cm - śr.rury do 40 mm 
− Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - 
śr.rury do 40 mm 

− Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY2x1,0mm2 

− Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY3x1,5mm2 

− Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY3x2,5mm2 

− Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
− Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 
− Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km  
− Opłata na wysypisku 
1.3.3. Rozdzielnice 
− Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo prądowy 10A-

C 30mA AC 
− Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo prądowy 16A 

30mA AC 
− Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadmiarowo prądowy 10A-

B 
− Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadmiarowo prądowy 16A-

B 
− Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój 
żył do 2.5 mm2) 

− Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdzielnicach 
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1.3.4. Oprawy oświetleniowe 
− Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie 

mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) 
− Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z 

kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświetleniowych typu A1 wg 
projektu 

1.3.5. Aparaty, osprzęt 
− Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 

w podłożu z cegły 
− Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju 

przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszka natynkowa 
− Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 

wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 
− Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w 

puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instalacyjny, świecznikowy, podtynkowy, IP-20, 
10A, 230V 

− Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z 
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 
16A 230V IP-20 pojedyńcze 

− Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z 
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 
16A 230V IP-20 podwójne 

1.3.6. Instalacja teleinformatyczna 
− Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle 
− Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania 

bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG18 
− Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
− Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 
− Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 

1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 
− Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - gniazdo RJ45 kat 6A pojedyńcze 
− Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) 

wciągane do rur - przewód F/FTP4x2x0,5mm2 kat.6a 
− Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP 
− Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 
1.3.7. Instalacja kontroli dostępu 
− Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle 
− Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania 

bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG18 
− Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
− Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 
− Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod KD 
− Montaż elementów systemu kontroli dostępu - moduły kontroli dostępu wraz z obudowami 

wraz z akumulatorami 
− Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa 
− Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i 

podłączenia (il. otworów mocujących do 2)  - transformator 24V AC 
− Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard 
− Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i 

podłączenia (il. otworów mocujących do 2) przycisk ewakuacyjny 
− Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i 

podłączenia (il. otworów mocujących do 2) przycisk wyjścia 
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− Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) 
wciągane do rur - przewód UTP4x2x0,5mm2 

− Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 
− Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali 
− Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego 
− Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych 

elementów blokujących 
1.3.8. Instalcja SSWiN 
− Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle 
− Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania 

bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) RG18 
− Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
− Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 
− Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni 
− Montaż czujki stłuczenia szkła - akustyczna 
− Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa 
− Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa 
− Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i 

podłączenia (il. otworów mocujących do 2)  - transformator 24V AC 
− Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i 

podłączenia (il. otworów mocujących do 2) sygnalizator akustyczny 
− Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) 

wciągane do rur - przewód UTP4x2x0,5mm2 
− Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 
− Praca próbna systemu kontroli dostępu 
− Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych 

elementów blokujących 
1.3.9. Instalacja SSP, 
− Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 

1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 
− Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle 
− Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 
− Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych 

bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YnTKSYekw1x2x1mm2 dla instalacji 
SSP 

− Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek 

− Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 
− Montaż czujek pożarowych - wskaźnik zadziałania 
− Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków 

programowych (instrukcji) 
− Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 250 punktach 
1.3.10. Rożne – pomiary 
− Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
− Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 
− Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 
− Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy 

następny 
− Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 
− Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym 

samym stanowisku 
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1.4.Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 
− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane 
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

− oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich 
w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 
Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania 
na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach 
nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia 
danego przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 
10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
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Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 
do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich 
i średnich.  
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym 
stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 
uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 
mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i 
sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa φ 60 mm, sufitowa lub końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa φ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 
żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 
− Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za 

pomocą wkrętów lub „pazurków". 
− Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 

podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
− Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2. 
− Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia. 
Podstawowe dane techniczne: 
− napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
− prąd znamionowy: do 10 A, 
− stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
− Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 

do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 
− Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 
przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym 
do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
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Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
− napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
− prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
− stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Sprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 
przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie 
izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub 
otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
Zwody 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w 
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. Jako 
materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy 
zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm.  
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 
przekraczać 45°. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
− są właściwie oznakowane i opakowane 
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.4.Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
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W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. SPRZĘT: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. Po 
zakończeniu prac wykonać właściwe badania i pomiary instalacji. 
Sprzęt do wykonywania robót instalacji elektrycznych 
− młot udarowy elektryczny, 
− wyciąg, 
− wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, 
− samochód dostawczy 0.9 t, 
− betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
− spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A, 
− Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA, 
 
4. TRANSPORT: 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 
Roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy powierzyć doświadczonej ekipie.  
5.2. Zasilanie  
Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Projektowane instalacje nie wpływają na ogólny bilans 
mocy budynku. Inwestor nie występuje do zakładu energetycznego o zwiększenie przydziału 
mocy dla budynku. 
 
5.3. Rozdzielnice 
W ciągu komunikacyjnym zamontowana jest rozdzielnica elektryczna. Na potrzeby projektowanej 
instalacji przewiduje się modernizację o dodatkowe zabezpieczenie dla zasilenia projektowanej 
instalacji KD. W rozdzielnicy należy zamontować wyłącznik różnicowo prądowy z członem 
nadmiarowym 10A-C. Obudowa rozdzielnicy pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
 
5.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne  
Instalacja oświetleniowa 
W pomieszczeniu objętym opracowaniem należy wymienić oprawy oświetleniowe. Zastosować 
oprawy do stropów podwieszanych, 38W, 4000K, ze źródłem światła LED, IP-20. 
Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające średnie natężenie oświetlenia na 
poziomie 500 lx. 
W pomieszczeniu należy wymienić osprzęt instalacyjny. Oprzewodowanie instalacji pozostaje bez 
zmian do dalszej eksploatacji 
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Instalacja gniazd wtyczkowych 
W pomieszczeniu objętym opracowaniem należy wymienić gniazda wtyczkowe ogólne. 
Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t w wykonaniu normalnym.  
Oprzewodowanie instalacji pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 
 
5.5. Instalacja kontroli dostępu 
Projektowany system będzie uzupełnieniem, istniejącego systemu Kontroli Dostępu. Elementy 
projektowanego systemu będą podłączone do obecnie istniejącego Systemu Kontroli Dostępu.  
System kontroli dostępu zainstalowany zostanie na wejściu do pomieszczenia do przechowywania 
informacji niejawnych (lokalizacja wg planu instalacyjnych). 
System zostanie rozszerzony o elementy wykonawcze: 
- kontroler,  
- czytnik kart,  
- przycisk wyjścia, 
- przyciski awaryjny, 
- elektrozaczep rewejsyjny, 
- okablowanie. 
Projektowany system musi współpracować z istniejącym systemem kontroli dostępu (zgodny ze 
standardami obiektu). Dobór okablowania wg wytycznych producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnych urządzeń, materiałów oraz licencji 
umożliwiające uruchomienie i podłączenie do istniejącego systemu. Szczegóły oraz poziom 
uprawnień dostępu należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 
Wszelkie prace instalacyjne wykona firma serwisująca instalację w obiekcie. 
 
5.6. Instalacja SSWiN 
Projektowany system będzie uzupełnieniem, istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu. 
Zadaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu jest ochrona pomieszczenia, poprzez 
powiadomienie wewnętrznymi sygnalizatorami alarmu oraz wywołanie stanu alarmu u ochrony w 
budynku. Wszystkie moduły systemu SSWN zostaną zamontowane w obudowach 
zabezpieczonych przed sabotażem. Wszystkie zdarzenia będą gromadzone w pamięci centrali.  
Instalacja SSWiN składała się będzie z: 
- centrali alarmowej, 
- klawiatur numerycznych, 
- czujek PIR+MW dualnych, 
- kontraktronów, 
-czujników zbicia szyby, 
- sygnalizatorów wewnętrznych akustyczno. 
Instalacja zostanie wykonana przewodami typu YTDY. Zasilenie centrali alarmowej z 
wydzielonego obwodu rozdzielnicy RE. Zasilenie centrali należy wykonać przewodem typu 
YDY3x1,5mm². 
Uwaga: 
Wszystkie zastosowane urządzenia instalacji SSWiN muszą być zgodne ze standardami urządzeń 
stosowanych w obiekcie. 
 
5.7. Instalacja SSP 
Ze względu na remont pomieszczenia istniejące czujki SSP należy zdemontować i zastąpić 
nowymi  
Instalację SSP należy wykonać wg poniższych wytycznych: 
− Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały zastosowane w instalacji muszą posiadać 

odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na 
terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− Instalator musi posiadać autoryzację producenta systemu. 
Typy kabli i przewodów: 
− YnTKSYekw 1x2x1,0 - linie dozorowe SSP,  
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− Kable YnTKSYekw układać w sposób przyjęty w obiekcie. W przypadku montażu 
napowierzchniowego kable wciągać do rur winidurowych lub układać w listwach ściennych 
(np. pomieszczenia biurowe bez sufitów podwieszanych). W miejscach, gdzie zastosowano 
sufity podwieszane, kable wciągać do rur winidurowych układanych na stropach właściwych 

− Należy zwracać uwagę na zachowanie ciągłości ekranowania kabli linii dozorowych. 
− Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy) muszą 

mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. Stosować odpowiednie 
certyfikowane masy uszczelniające np. CP 601S firmy HILTI o odporności ogniowej EI-120. 

− W przypadku montażu napowierzchniowego prowadzonego w rurach winidurowych gniazda 
czujek zaleca się instalować w podstawach gniazd ułatwiających podejście rurką winidurową 
do gniazda. 

− Czujki należy łączyć w podanej kolejności określonej rosnącą numeracją. Inna kolejność 
łączenia może wymagać zmian w podziale strefowym czujek. 

− W przypadkach kolizji lub zbliżeń zachować odległość 50 cm czujek od ścian, podciągów, 
przewodów wentylacyjnych (o ile przebiegają one w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu), 
opraw świetlnych itp. 

− Należy dążyć do zachowania odległość min. 30 cm przewodów instalacji SSP od innych 
przewodów i kabli elektrycznych. 

− Wszystkie zmiany powstałe w trakcie montażu nanieść na dokumentację powykonawczą w 
formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

Wszystkie zastosowane w projekcie urządzenia sygnalizacji pożaru będą posiadały certyfikaty 
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. 
Warszawy dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.  
Warunkiem przyjęcia instalacji do eksploatacji jest zlecenie jej konserwacji natychmiast po 
zakończeniu montażu instalacji. Czynności konserwacyjne mogą być dokonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie. Wszystkie czujki powinny zostać 
oznaczone (ponumerowane) w czytelny sposób. Należy zapewnić dostęp do nadzorowanych 
pomieszczeń w przypadkach nieobecności zatrudnionych tam osób (np. w porze nocnej) przy 
uwzględnieniu zasad ochrony przeciwwłamaniowej.  
Sygnał z instalacji SSP zwalnia drzwi objęte kontrolą dostępu. 
 
5.8. Zagadnienia B.H.P 
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i 
ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne 
tylko dla upoważnionych osób obsługi i pracowników Zakładu energetycznego. Dodatkowo 
tablice będą zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym stosuje się w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE 
WYŁĄCZENIE ZASILANIA , realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i 
wyłączników nadmiarowych. 
Projektowany układ sieci TN-S. We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” 
i „PE”. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów 
wyrównawczych połączonych z uziemieniem.  
W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach 
na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp.  
Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe, 
potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia 
i został zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych 
powinien być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę 
narzędziową. Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny ściśle przestrzegać 
wszelkich przepisów bhp, obowiązujących przy danych urządzeniach elektrycznych. 
Przed rozpoczęciem pracy należy: 
- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy. 
- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim\ 
porażeniem. 
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- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice 
dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o 
różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary 
ochronne w zależności od charakteru prowadzonych prac. 
Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy: 
- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice. 
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych. 
- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia. 
- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie. 
- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; 
niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem 
neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez 
połączenie wszystkich żył z pancerzem. 
- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki. 
PRACA NA WYSOKOŚCI. 
a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, 
klamer, słupów itp. 
b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej. 
c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty. 
d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia 
usuwać niezwłocznie. 
e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze. 
ZABRANIA SIĘ: 
a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i ruchomych 
oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki, 
b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie, 
c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych, 
d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości, 
e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii 
przed wyłączeniem pracowali ludzie, 
f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich, 
stojaków elektrycznych itp. 
UWAGI KOŃCOWE. 
a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy 
niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić 
bezzwłocznie swojego przełożonego  
b. Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć 
aktualne protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz 
powinien znajdować się u kierownika budowy. 
c. Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe 
zasady ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na: 
- usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu, 
- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia lekarza), 
- udzielenie pierwszej pomocy, 
- niezwłocznym wezwaniu lekarza. 
 
5.9. Ochrona przeciwpożarowa 
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy 
projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: 
− wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w 

budownictwie B,  
− zastosowane przewody YDY, powinny być wykonane na napięcie znamionowe (U0/U) 

450/750V, gdzie: 
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U0 - wartość skuteczna napięcia pomiędzy dowolną żyłą a "ziemią" lub ekranem kabla, 
U - wartość skuteczna napięcia pomiędzy dowolnymi dwoma żyłami fazowymi (napięcie 
międzyfazowe). 
− w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przewidzieć 

przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych 
oddzieleń przeciwpożarowych. 

 
5.10. Uwagi końcowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary 
oraz dostarczenie niezbędnych protokołów z wykonanych czynności pomiarowych. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar natężenia oświetlenia podstawowego, 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,  
- pomiary impedancji pętli zwarciowych,  
- pomiary rezystancji uziemień, 
- sprawdzenie zadziałania instalacji KD. 
Wszystkie roboty winny być wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w 
wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod kierownictwem osób uprawnionych. 
− Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowe - uszczelnić 

ppoż. o klasie odporności równej, co najmniej klasie odporności ogniowej przegród 
przeciwpożarowych. 

− Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami bhp pod 
nadzorem osób uprawnionych. 

− Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, 
certyfikaty i dopuszczenia przez Państwowy Zakład Higieny. 

− Wszystkie materiały i urządzenia służące ochronie pożarowej powinny posiadać certyfikaty 
zgodności i atesty techniczne. 

− Zastosowany osprzęt instalacyjny powinien być jednego producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 
− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
− zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
− stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
− pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną 
przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla 
zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. 
przez transformator dwuuzwojeniowy. 
− stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
− poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
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− poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
− pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
− dla kabli i przewodów: m, 
− dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
− dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
− dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl, 
− dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
− przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
− instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. 
zasilanie pomp. 

Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 
urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
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− dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
− dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 

kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 
wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty instalacyjne uwzględniają również: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 
− likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
− PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 
− PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe -

- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 
 
 
 
 
 
 


