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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

       Przebudowa budynku internatu A, oraz części budynku internatu B,   Technikum Leśnego  
       im. Adama Loreta w Tucholi, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego internatu A. 
 
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  
      Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 
      i odbioru robót budowlanych przy przebudowie  budynku  internatu A 
  
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.  

1)   Zamawiający – Technikum  Leśne  im. Adama  Loreta w Tucholi,  
      89-500 Tuchola ul. Nowodworskiego 9-13, 

      2)   Instytucja finansująca inwestycję - Technikum  Leśne  im. Adama  Loreta w Tucholi  
            89-500 Tuchola ul. Nowodworskiego 9-13, 
      3)   Wykonawca : Będzie wyłoniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o Zamówieniach  
            Publicznych  
      4)   Zarządzający realizacją umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego ) : 
      5)   Organ nadzoru budowlanego – PINB Tuchola . 

 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1  Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe  
    Obiekt   będzie  pełnić funkcje budynku mieszkalnego socjalnego. 

1.3.2 Ogólny zakres robót  

1) Rodzaje występujących robót: 
 
- roboty  rozbiórkowe 
- roboty tynkarskie 
- roboty stolarskie, 
- roboty malarskie, 
- instalacje  wodno-kanalizacyjne 
- roboty elektryczne, 

 
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach. 
      Szczegółowy zakres robót określony będzie w szczegółowych specyfikacjach technicznych  
      wykonania i odbioru robót. 
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do   
      realizacji robót.  
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych: 

-     projekt budowlany, 
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 

- SST roboty w zakresie burzenia   i rozbiórki obiektów budowlanych 
- SST robót tynkarskich, 
- SST roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
- SST robót malarskich, 
- SST roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- SST instalacyjne roboty  elektrycznych, 
\ 



1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji  
     - przedmiar robót, 
 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 
1.5 Definicje i skróty 
 
        Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
       a) platformy widokowe z zejściami i ścieżkami dojściowymi, 
       b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczną oświetleniową, 
1.5.2. 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. 
1.5.3. 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 tech- 

        liczne, 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. 
1.5.4. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
       a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
       b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
       c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,  
           drabinki, śmietniki. 
1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
       przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  
       przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
          obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony  
          sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia  
          rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,   
          a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.5.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
          przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
          robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
          bieżącej konserwacji. 
1.5.9. 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. 
1.5.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
          budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
          tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
          ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
          uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.5.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
          na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  
          budowa obiektu budowlanego. 
1.5.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
          projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
          miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę  
          obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.5.14. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
          naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
          pomiarami powykonawczymi. 
1.5.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
          stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-   
         budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
         właściwości  określonych w rozdziale 8. 
1.5.17. 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. 
1.5.18. 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, póz. 42 z późn. zm.). 
1.5.19. 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. 
1.5.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za  
          określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.5.21. 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. 
 
1.5.22. 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. 
1.5.23. 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. 
1.5.24. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez zarządzającego  
            realizacją umowy 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   
            zarządzającego realizacją umowy 
1.5.25 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. 
1.5.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
           również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
           projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarządzającego realizacją   
           umowy . 
1.5.27. 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. 
1.5.28. polecenie  zarządzającego realizacją umowy- należy przez to rozumieć wszelkie polecenia   
           przekazane Wykonawcy przez zarządzającego realizacją umowy w formie pisemnej  
           dotyczące sposobu  realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
           autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
           przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
           robót budowlanych. 
1.5.31. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
           robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem  
           ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.5.32. 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. 
1.5.33. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach  
           aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5.34 . zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
           postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym - wyznaczona przez Zamawiającego,  
          ( np. inspektor nadzoru inwestorskiego),  upoważniona do nadzorowania realizacji robót i   
           administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie  
          (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w przepisach). 
 
 
 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie  
      harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  
      zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu  
      zapewnienia jakości, projektu organizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za        
      dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
       z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek   
       błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną  
       poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub  
       wyznaczenia wysokości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
       Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w  
       razie potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych  
       przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie  
       zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez  
       personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach  
       gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie  
       powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy  

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym  
 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający musi podać wszystkie wymagania i 
dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

- określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy  
      (z załączeniem planu określającego jego granice), 
-  informacje o możliwościach korzystania z mediów, 
-  niezbędne dane geodezyjne. 

       W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
-  dokumentację techniczną określoną w p.1.4, 
-  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
 2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
       Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i      
       elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego     
       odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób   
       satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  
       w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
       W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,         
       tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki  
        drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie  
        znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez             
         zarządzającego realizacją umowy 

 . 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 



2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy  o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.  

 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku 
lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.  

 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 



 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy  
do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości.  

 
2.3.2 Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 
 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą:  

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

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 



-     ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  
       korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  
       informacji zarządzającemu realizacją umowy . 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
      W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania    
      programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

       Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz   
       podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w  
       porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób  
       uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne  
       dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane  
      i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy 

.  
       W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
       zatwierdzenie przez  zarządzającego realizacją umowy 
-   dokumentów wymaganych w p.2.3.1,    
       przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia    
       zarządzającego realizacją umowy , 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
       wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na   
       czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
       klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
       szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 



- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo  
       zostały przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
-  inne istotne informacje o postępie robót. 
 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy . Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy , 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 
przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

 
2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy są: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy,  
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy  oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i 
odpowiedzialnością kierownika budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 
prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie.  

 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy  następujących dokumentów: 

- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 



wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.  

 
2.5.2 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy  wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy  sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy  w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 14 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 
sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 
wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, 
wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje:  

- nazwa inwestycji, 
- nr umowy, 
- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
- tytuł dokumentu, 
- numer dokumentu lub rysunku, 
- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał  
       lub element, 
- data przekazania. 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy , w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski.  

 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 



być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy . 

  
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy  aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy .  

 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/ 
lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 
urządzenia lub systemu.  Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności 
dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie 
braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy  
4. Gwarancje producenta  
5. Wykresy i ilustracje  
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  
8. Instrukcje instalacyjne  
9. Procedura rozruchu  
10. Właściwa regulacja  
11. Procedury testowania  
12. Zasady eksploatacji  
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  
15. Środki ostrożności  
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

a) instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,  
      zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością  
      smarowania  
b) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta  
c) wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych  
d) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych.  



Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych.  

 
3. Zarządzający realizacją umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) 

Zarządzający realizacją umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach 
posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.  

 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy . To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona 
jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 
pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 
przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy  wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że 
użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

 
 
 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę 
do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez  zarządzający realizacją 
umowy , wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

-  W trakcie badania, zarządzający realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

- Zarządzający realizacją umowy  będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  



W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy  może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  

 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy , będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone.  

 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 
urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy  
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  zarządzającego realizacją umowy.  

 
5. SPRZĘT  

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 



musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest 
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy . Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.  

 
6. TRANSPORT  
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy , w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie  zarządzającego realizacją umowy 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy  może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy  ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 



przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy  będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 
7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy . Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy  o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

 
8. OBMIARY ROBÓT 

 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się 
jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 



specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy  o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 
instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę. Obmiary będą także 
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem.  

 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 
jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i 
przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. Wszystkie najważniejsze 
przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w każdej 
szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 
10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  



Najważniejsze z nich to:  
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami  
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami  
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

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

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robót nazwy własne  

( pochodzenie, producent, itp. ) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia 

podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, 

który ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji technicznej czy 

przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od  

jakości określonego produktu, oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy   przebudowie  budynku internatu A, oraz części budynku internatu B,   Technikum 
Leśnego   im. Adama Loreta w Tucholi, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
internatu A. 

Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych w/ w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym.  

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:                           
- demontaż stolarki drzwiowej  
- odbicie tynków wewnętrznych  
- rozebranie elementów  wykończenia 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót rozbiórkowych:  

     - demontaż stolarki drzwiowej  
      - odbicie tynków wewnętrznych  
      - rozebranie elementów  wykończenia 
      - roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 

2. MATERIAŁY  



 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi  
mechanicznych.  
 
2.3. Składowanie materiałów  
Urobek z prac rozbiórkowych może być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 
2,0 m. 
  
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały rozbiórkowe uzyskane w czasie wykonywania robót rozbiórkowych 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu  
technicznego poszczególnych elementów składowych, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę  
rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki.  
Rozbiórka ręczna  
Rozbiórka powinna być przeprowadzana tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne  
konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów  
przyległych. Nie można na przykład rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania spoczywającego 
na niej stropu.  
Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów  
wykończenia..  
Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy  
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych, drewna 
lub metali.  
  



5.3. Przebieg robót rozbiórkowych  
.  
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, w nast. sposób:  
· kolejność i sposób wykonywania robót,  
· opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,  
· opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i  
bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.  
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i  
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników doświadczonych z tego rodzaju robotami. Przez cały 
czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.  
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.  
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do  
pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i – przy pracy na wysokości powyżej     2 
m nad terenem lub pomostem rusztowania – wyposażeni w pasy z liną o długości do 3 m, którą 
przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej 
do ściany. 
Zabronione jest:  
· Zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3, 
- 1 t. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 
rozbiórkowych. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

       - demontaż stolarki drzwiowej  
       - odbicie tynków wewnętrznych  
       - rozebranie elementów  wykończenia 
       - prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
         własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
 
 
 



9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
- Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.  
- Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania  
  przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych  
  obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).  
- Rozporządzenie 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).  
- 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). 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania                    
     dotyczące realizacji robót stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót   
     budowlanych przy   przebudowie  budynku internatu A, oraz części budynku internatu B,      
      Technikum Leśnego   im. Adama Loreta w Tucholi, w celu poprawy bezpieczeństwa  
      przeciwpożarowego internatu A. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
-  montaż  drzwi  drewnianych  EI 30 
-  montaż  drzwi  stalowych  EI 30, EI 60 
-  montaż  drzwi  aluminiowych EI 30 
-  montaż  drzwi  aluminiowych 
 
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, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
 w OST 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Drzwi  

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej - nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 
 
Różnice wymiarów [mm] drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m -     5 mm 
powyżej 1 m -    5mm 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  
ościeżnicy mierzona w świetle                powyżej 1 m -    2mm 
skrzydło we wrębie                              szerokość do 1 m -    1mm 
powyżej 1 m -    2mm 
wysokość powyżej 1 m -    2mm 
różnica długości przekątnych    do 1 m 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m -    3mm 
powyżej 2 m -    3mm 
przekroje szerokość                do 50 mm -    1mm 
powyżej 50 mm -    2mm 
elementów grubość                do 40 mm -    1mm 
powyżej 40 mm -    2mm 
grubość skrzydła -    1mm 



 
2.2. Okucia budowlane 
 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.4. Składowanie elementów 
 
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,   suchych  i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub 
kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
2.4 Stolarka drzwiowa z aluminium 

 
Przed   rozpoczęciem   robót   należy   ocenić   miejsce   osadzenia   wyrobów,    czy   jest   
możliwość bezusterkowego wykonania montażu. 
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Zamocowane ścianki i drzwi, należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent  ślusarki   i   powinien   dysponować  wszelkim   potrzebnym   sprzętem,   kadrą  
pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie 
i zamontowania na budowie. 
Należy  wykluczyć  bezpośredni   kontakt  powierzchni   lakierowanego   i   anodowanego   
aluminium  z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami 
oprócz cynku. W takich wypadkach 
należy  stosować  warstwę   izolacji,   np.   taśmę  z   kauczuku   EPDM.   Cięcia   elementów  
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz 
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub 
związki fluoru. 
   
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 



 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem 
trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone drzwi  po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie    prawidłowości    wykonania   z    uwzględnieniem    szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie  działania  skrzydeł  i   elementów  ruchomych,   okuć   oraz  ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle muru 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstawę do odbioru stolarki powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 
 
 
 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- osadzenie stolarki 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
 
 
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie,  
PN- 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej. 

     PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
     PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
     PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
     PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy   przebudowie  budynku internatu A, oraz części budynku internatu B,   Technikum Leśnego   
im. Adama Loreta w Tucholi, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego internatu A. 
 

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót malarskich. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót malarskich:  
- przygotowanie podłoża,  
- gruntowanie podłoży, 
- szpachlowanie nierówności, 
- malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi, 
-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.   
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. 
 Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:                    - 
Prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 
możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
- Przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 
stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym. 
- Przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 
farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru, 
- Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających 
krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem 
ochronnym, 
- Nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 



ołowiu, fluatów. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

 

2 MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 
Przygotowanie powierzchni.  
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej 
naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych 
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą 
bezpośrednio przed użyciem. 
 
Termin robót. 
 Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i 
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
Gładkie i równe- tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego.  
dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości 4 mm – dla podłoży 
betonowych, w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem 
tynków doborowych), 
Mocne - tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
Czyste - tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą), 
Dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych - tzn. po 2-6 
tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować 
podłoża po 7 dniach, 
Suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi 
Hydrotest. 
 
Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: 
a) Jakości materiałów malarskich, 
b) Wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) Stopnia karbonizowania tynków, 
d) Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie 
malowania i schnięcia powłok. 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży  powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do 
dziennika. 



3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy 
(agregaty malarskie, pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane 
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
 
4.2. Warunki składowania 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm 
od grzejników. Powinny być magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
 

5  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
Temperatura.  
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić spadek 
poniżej 0°C. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze do -5°C. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz 
by w ciągu doby nie następował spadek temperatur poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C. 
 
Pogoda. 
Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, ani w 
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych 
powierzchni lub w czasie silnych wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 
zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi. 
 
 
 
 



 
 
 Inne warunki. 
 Roboty farbami wodnymi – w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcieńczalne,  tj. 
klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic  syntetycznych oraz 
chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w  temperaturze +5°C. 
5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
 
Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów, itp. wypełnić zaprawą cementową z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
 
Podłoża tynkowe: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży 
– zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić. 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym – pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego – pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła 
(1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne, itp. 
 
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) – pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą 
emulsyjną (farba : woda = 1: 6) – pod malowania farbami emulsyjnymi. 
 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
 
Powierzchnie stalowe: 
a) oczyścić mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich, 
b) oczyścić z kurzu i korozji, 
c) zagruntować farbą podkładową np. minią. 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
 
Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem 
malarskim. 
Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego 
rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych 
farb – rozpuszczalnikiem handlowym w ilości 3-5% w stosunku do farby. 
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem, pozostałe farby można 
nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. 



Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu 
pędzlem. 
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla 
był prostopadły do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy malowaniu ścian. 
 
 
Malowanie farbami emulsyjnymi 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co j ą dyskwalifikuje. Powłoka 
po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. 
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe, bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie 
wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do 
malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych 
wyrobów) nie można stosować na nawierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można 
stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane 
do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz 
higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego 
– farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju 
kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną, rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 6. Drugą warstwę farby 
nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać 
na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych 
silnie alkalicznych. 
 
Malowanie farbami olejnymi  
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem 
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego koloru 
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub 
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h 
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. 
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z farb do 
gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia – z farb 
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trójwarstwowym) – na warstwę z farby 
nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. 
 
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. 
przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia), 
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych, 
 
5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót malarskich. 

Roboty malarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi minimalnymi normami 
wymaganiami dla prac wykończeniowych.  
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
malarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom 

 i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.5. Drobne naprawy 



Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora 
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw 
i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze 
.+5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 
- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz 
połysku, odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
 
6.2. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
 
Powłoki emulsyjne.  
Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację 
(rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, 
spękań, łuszczenia. 
Powłoki silikonowe. 
 Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, 
bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia się i odstawania od 
podłoża. 
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. 
Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 

 
6.3  W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót malarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 ściany pomalowanej. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
8.1 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano Ogólnej  Specyfikacji 

Technicznej pkt 9.  



 
8.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
-   Zatwierdzoną dokumentację, 
-   Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, 
    prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pod malowanie, 
-   Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów. 
 
8.3. OCENA KOŃCOWA 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą  zgodność wykonania z dokumentacją i 
wymogami, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymogami dokumentacji  i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z 
dokumentacją wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości 
lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te mogą 
być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót malarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
 

PN-62/C-81502         Szpachlówki i kity szpachlowe. 
PN-69/ B-10280        Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i  
                                   wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/ B-10285        Roboty malarskie budowlane  farbami, lakierami i emaliami na  
                                   spoiwach bezwodnych. 
PN-ISO 3443-8         Tolerancje w budownictwie.  
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót wod-kan.  przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy   przebudowie  budynku internatu A, oraz części budynku internatu B,   
Technikum Leśnego   im. Adama Loreta w Tucholi, w celu poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego internatu A. 
  

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót wodociągowych  przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót wodociagowych. 
wykonywanych na budowie. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót wod.- kan.:                           
-     wykonanie instalacji wodociągowej, 

      -     montaż armatury instalacji wodociągowej 
-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty wodociągowej   jakie występują przy realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na 
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 
wodociągowych.: 

- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociągowej, 
- montaż osprzętu armatury wodociągowej 
- roboty pomocnicze, 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty wodociągowe . jakie występują przy realizacji                                        
      umowy. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 



2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

2.MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.1 Rury stalowe. 

Rury powinny być proste, bez zgnieceń i zniekształceń. Podłoże, na którym magazynowane są 
rury powinno być równe, tak aby rura była podparta na całej długości. Rury przechowywane na 
otwartym powietrzu powinny być zabezpieczone przed opadami i promieniowaniem 
słonecznym. 

 
2.4. Armatura instalacji wod.- kan. 

Armatura przed dostarczeniem na budowę powinna być sprawdzona, Na korpusach nie powinno 
być widocznych porów, pęknięć, skrzywień, nieszczelności, powierzchnie glazurowane powinny 
być czyste, bez widocznych uszkodzeń, a pod lekkim uderzeniem młotka powinny dawać czysty 
dźwięk. Wszystkie elementy armatury powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zadaszonych, ułożone na podkładach i zabezpieczone przed zmianą położenia i uszkodzeniem. 
Otwory wlotowe i wylotowe powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 
  

3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót wod.- kan. pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  
 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót        wod.- 
kan. można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
 

 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1.  
 
 



 
5.2.1  Wykonanie instalacji wodociągowej. 

Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych. Zmiany kierunku prowadzenia 
przewodów należy wykonać wyłącznie za pomocą łączników. Przewody wodociągowe należy 
mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Przewody ciepłej i 
zimnej wody ułożone w bruzdach należy owinąć papierem falistym. Bruzdy po ułożeniu 
przewodów wodociągowych należy wypełnić chudą zaprawą. Przejścia przewodów poziomych i 
pionów przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. Przewody prowadzić po ścianach w 
kierunku przyborów. Przewody mogą być montowane w bruzdach  po owinięciu taśmą 
izolacyjną. Instalację po wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie na ciśnienie Ppr =0,6 
Mpa. 

Po wykonaniu prób ciśnienia rurociągi izolować termicznie prefabrykowanymi otulinami z 
pianki poliuretanowej  

 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót wodociagowych. 

Roboty wodociągowe . muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac wod.- kan.. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.2.3. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia 
uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Jakości połączeń poszczególnych elementów instalacji, 
- Protokołu próby szczelności instalacji wodociągowej, 
- Dokładności montażu poszczególnych elementów instalacji, 
- Estetyki wykonania robót wodociągowych 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
tych robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
 



8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 
9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości wykonania robót wodociagowych 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 

 
Ceny jednostkowe obejmują: 

-    dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót, 
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociągowej, 
- montaż osprzętu armatury wodociągowej, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-67/C-89205 – Wyroby instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 
PN-74/H-74200 – Instalacje wodociągowe, 
PN-83/B-10700.04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne, 
PN-B – 02424:1999 – Rurociągi. Kształtki. 
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1.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI 
  
1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót elektrycznych przewidzianych do wykonania przy   przebudowie  
budynku internatu A, oraz części budynku internatu B,   Technikum Leśnego   im. Adama 
Loreta w Tucholi, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego internatu A. 
 
 Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót elektrycznych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty elektryczne obejmują wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia i 
gniazd w/ w budynku. 

 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych:        
-     wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego, 
-     wewnętrzna instalacja podłączenia instalacji sygnalizacji p-poż, 
 -    wewnętrzna instalacja podłączenia instalacji odymiania klatki schodowej, 
-     wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne, jakie występują przy realizacji   
      umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w   
 na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
instalacji elektrycznych budynku :  
-     przygotowanie i układanie przewodów instalacji, 
- montaż osprzętu instalacji elektrycznej, 
- roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
1. Harmonogram i kolejność prac elektrycznych. 
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Wykaz użytych materiałów. 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części   



    opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  

2.MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 

 
2.2 Przewody. 

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszą posiadać na swoich izolacjach 
zewnętrznych cechę rozpoznawczą producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierające 
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiałach i jego parametrach 
technicznych. Izolacja na nich musi być cała, nie może być na niej przecięć, przetarć i innych 
uszkodzeń mechanicznych. 

 
2.3 Osprzęt instalacji elektrycznej. 

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, 
łączniki klawiszowe, bezpieczniki, wyłączniki różnicowo- prądowe, itp. muszą posiadać atesty 
dostarczane wraz z elementami przez producentów. 

 
2.4 Rozdzielnia 

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spełniać warunki zawarte w 
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposażenie muszą posiadać atesty dostarczone przez 
producentów. 

 
2.5 Materiały pomocnicze. 
- rurki osłonowe PCV, 
- objemki rurek osłonowych PCV, 
- śruby stalowe z kołkami rozporowymi, 
- puszki podtynkowe PCV, 
- kostki do łączenia poszczególnych odcinków przewodów, itp. 

Wszystkie wymienione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty dostarczone przez 
producenta.  

 
3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5  
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót elektrycznych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

 
4.  TRANSPORT  
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  



 
4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 
elektrycznych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  
 
5.2. Wewnętrzna instalacja elektryczna. 

W pierwszej kolejności należy wytyczyć trasy, którędy przewody instalacji będą przebiegać 
oraz wyznaczyć zgodnie z dokumentacją miejsce usytuowania RG. Instalacja elektryczna     
w/ w budynku jest instalacją podtynkową , dlatego też należy w miejscach prowadzenia 
przewodów na powierzchni ścian i sufitów wykuć bruzdy do ich układania. 
Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi 
ścian i stropów. Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla dozoru i 
obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz dostępem osób 
trzecich. W instalacji elektrycznej należy zastosować wyodrębnione obwody oświetlenia 
górnego, gniazd wtyczkowych ogólnodostępnych oraz gniazd wtyczkowych urządzeń 
zainstalowanych na stałe (dla odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej 
należy  zainstalować ochronę przepięciową. Obwody odbiorcze powinny być tak podłączone 
do wewnętrznej linii zasilającej, aby obciążenia poszczególnych faz  były możliwie 
jednakowe, nie wywołujące niedopuszczalnej asymetrii napięć. Każde odgałęzienie musi być 
wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe umieszczone w RG.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
 
6.2.  Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej należy przed przekazaniem ich do eksploatacji  
        przygotować do sprawdzenia i prób. Wszelkie elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w  
        zakresie: 

-  zgodności z dokumentacją techniczną, 
-  poprawności montażu, 
-  kompletności wyposażenia, 
-  poprawności oznaczenia, 
-  braku widocznych uszkodzeń, 

      -  należytego stanu izolacji, 
      -  atesty producentów wszystkich zastosowanych wbudowanych  elementów instalacji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót . 

 



 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 mb ułożonego przewodu. 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
         Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej   
         pkt 9. Do odbioru robót należy przedłożyć: 

  -   dokumentację powykonawczą, 
  -   protokoły pomiarów, w tym skuteczności ochrony od porażeń i rozkładu natężenia  
       oświetlenia, 
  -   protokoły prób i pomiarów urządzeń tego wymagających, 
  -   protokół z próby działania urządzeń tego wymagających. 
 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.  
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych elementów instalacji, 
- Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
  własnością wykonawcy – materiałów z placu budowy.  

 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
- Zarządzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunków 

dostarczania energii elektrycznej, 
- Zarządzenie ministra energetyki i górnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, 

- Zarządzenie ministra górnictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogólnych zasad 
eksploatacji urządzeń energetycznych. 

 
9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-91/ E – 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 
PN-93/ E – 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. 

PN-91/ E – 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot, 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie. 
 

  
 
 
 
 



 


