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I.       OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach dostosowania budynku 

Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do obowiązujących przepisów ppoż., na 

działkach nr 24 oraz 8/3, obręb 005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom. 

 

1.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

• ogólna specyfikacja techniczna 

• szczegółowe specyfikacje techniczne 
• 001 Ściany z płyt G-K 
• 002 Roboty malarskie 
• 003 Stolarka drzwiowa 
• 004 Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe 
• 005 Drogi 
• 006 Instalacje elektryczne 

 

1.3. 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. 

 

1.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich 

ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Specyfikacje techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

1.5 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

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. 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. 

1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
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1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa 

się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się z dokumentacji 

budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 

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 ZRU. 
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1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.19. 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. 

1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany 

w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę odbioru 

robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 

obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności, 

zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 

budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych, 

-  5  wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. 

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalania robót. 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 

zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 

określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 

zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST - ogólna specyfikacja techniczna  
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SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna ZRU -  

zarządzający realizacją umowy 

 

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, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy 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 zarządzający realizacją umowy uwzględnia 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 wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 

umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3) 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. 
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Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie 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 w sposób ustalony z Zarządzającym Realizacją Umowy. 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 ipodziemnych 

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 wyposażenia 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. 
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2.3. 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 i 

przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 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. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 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 r.). 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; 

- 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 
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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 zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu 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 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 

• Dokumentacja powykonawcza 

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. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 

zapewnić mu nie mniej niż 20 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. 

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 
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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. 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. 

 

3.   ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy 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. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 

 

4.   MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać 

wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów 

 

Wszystkie wbudowywane materiały 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 zarządzającego realizacją umowy. 

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 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. 

 

4.2 Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 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. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją 

umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
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a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez Wykonawcę i producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3.    Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których 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, mogą być badane przez 

Zarządzającego Realizacją Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nieodpowiadające 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 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały 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 będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 

takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 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. 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 
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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 

Środki transportowe muszą 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. 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 

- 13 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. 

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 obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. 
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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, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

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. 

7.4. Certyfikaty i deklaracje 

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•   Polską Normą lub 

•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

8.  OBMIARY ROBÓT 
 

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 

0 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 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 m
3
, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

1 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 i Zarządzającego Realizacją Umowy. 

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. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. Wszystkie 

najważniejsze  przepisy  i  normy dotyczące danego asortymentu  robót są wyszczególnione w punkcie 9 

każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami. 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) 

wraz z późniejszymi zmianami. 

• 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 póz. 1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

• 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). 

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. 

 

UWAGA: 

 
W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej dostosowania budynku Przedszkola 
Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do obowiązujących przepisów ppoż., na działkach nr 
24 oraz 8/3, obręb 005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom., w skład której wchodzi projekt 
budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary robót i 
kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i 
urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów 
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technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji 
zadania inwestycyjnego. 

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii i  urządzeń o ile 
zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

 

005 Ściany z płyt G-K 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem ścian i obudów z płyt gipsowo-kartonowych przewidzianych do wykonania w 

ramach dostosowania budynku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do 

obowiązujących przepisów ppoż., na działkach nr 24 oraz 8/3, obręb 005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki 

Pom. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem ścian i obudów z płyt gipsowo 

kartonowych związanych z obudową klatki schodowej o klasie odporności ogniowej REI60.   

 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione 

w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa i praktyki budowlanej, 

kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez 

Wykonawcę na podstawie analizy Dokumentacji przetargowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem ścian i obudów z płyt gipsowo-

kartonowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 

2.2. Do wykonania ścianek działowych, obudów i przegród zastosowano następujące materiały:   

- Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 15,0 mm - płyta zastosowana do pomieszczeń 

wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o 

wilgotności powietrza do 70,0%   

- Profile ścienne CW100 o szerokości 100 mm. Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku.       

Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.   

- Profile ścienne UW100, U100/80 o szerokości 100 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.   
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- Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 

- Elementy mocujące, blachowkręty 3,5 mm x 25 mm 

- Uszczelnienie przeciwpożarowe, rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w połączeniu z 

gipsowymi płytami ściennymi z potwierdzoną klasą odporności ogniowej odpowiadającą wymaganiom 

określonym w zatwierdzonej dokumentacji 

- Taśma zbrojąca samoprzylepna z włókna szklanego lub fizeliny 

- Taśma uszczelniająca szer. 100mm 

2.3. Materiały do rusztowań - wg TOMU I rozdz. 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:   

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji przetargowej i Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót.   

Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Informacje uzupełniające 

• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 

korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
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5.3. Wykonywanie robót 

 

Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i 

instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 

5.3.1. Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych.  

Płyty na stelażu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno giętej, ocynkowanej grubości 0,6 mm. 
Profile obwodowe pionowe CW mocowane do ścian wkrętami ze stalowym kołkiem rozporowym 8x60 co 
700 mm, a profile poziome UW mocowane do stropów za pomocą kołków rozporowych szybkiego montażu 
6x40 co 100cm. Pomiędzy stalowymi profilami obwodowymi a ścianami i stropami uszczelnienie z taśmy 
akustycznej o szerokości ściany. Słupki CW w rozstawie 600 mm są wsuwane w profile poziome. 
Okładziny z płyt gipsowo- kartonowych grubości 15,0 mm są mocowane tylko do pionowych profili 
stalowych CW za pomocą wkrętów szybkiego montażu W przypadku okładziny pojedynczej płyty 
mocowane wkrętami 3,5 x 25 mm w rozstawie co 250 mm. 

5.3.2. Kotwienie rusztu.  

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, 
kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość 
kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i 
posadzkowych 125cm. 

5.3.3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu. 

Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo- kartonowe GKF o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 
grubości 15,0 mm. Płyty gipsowo kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób:  mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo- włóknowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami 3,5 x 25 
mm w rozstawie co 250 mm. 

5.3.4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 

Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega 
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów 
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od 
przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Płyty nie 
powinny stać na podłożu lecz by podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 
mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na 
etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej 
warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 
wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o 
szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje 
się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy 
prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

5.3.5. Szpachlowanie spoin. 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy 
nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt 
poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku 
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
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5.3.6. Szpachlowanie połączeń między płytami. 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz 
do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe masy 
szpachlowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być 
wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm 
spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawędziach łączonych 
płyt gipsowo-kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo-kartonowych o krawędzi spłaszczonej 
(KS) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego „fizelina” na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę 
szpachlową ("na mokry gips"). Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia 
poziomego powinny zostać specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 
45o na wysokości około 2/3 grubości płyty (9-10mm dla płyty o gr. 12,5mm). Przed przystąpieniem do 
szpachlowania połączeń poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone 
oraz bezpośrednio przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. Szpachlowanie połączeń 
pionowych i poziomych między płytami gipsowo-kartonowymi z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej 
na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu 
szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą 
gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w 
zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania 
konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy 
jego estetyki w strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są 
specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
 

5.3.7. Wykonanie otworu drzwiowego. 

 

W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników 

ościeżnicowych UA. Drzwi mogą być również montowane w otworach drzwiowych wykonanych z 

kształtowników pionowych (słupków), jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: - szerokość otworu 

drzwiowego ≤ 900mm, - wysokość ściany ≤ 2600mm, - masa skrzydła drzwi ≤ 25kg. Montaż skrzydeł 

drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA możliwy dla szerokości otworu drzwiowego nie 

przekraczającej 120 cm; wysokości ściany do 650 cm oraz łącznej masie skrzydeł nie przekraczającej: 100 

kg - dla montażu na profilach UA100. Dla otworów drzwiowych o szerokości przekraczającej 120 cm, a 

także dla ścian o wysokości powyżej 650 cm i masie skrzydeł odpowiednio powyżej 100 kg należy 

zastosować niezależnie konstrukcję wsporczą pod drzwi. Właściwy montaż konstrukcji ościeża: profile CW 

montowane bezpośrednio w profilach UW; profile UA montowane do podłoża za pośrednictwem 

kątowników montażowych do profili UA w sposób zapewniający połączeniu należytą sztywność: kątownik 

mocowany do podłoża przy użyciu min. 2 kołków rozporowych lub dybli; kątownik mocowany do profilu UA 

przy użyciu śruby z łbem i nakrętką o średnicy 8 mm w ilości: 2 szt - dla UA 100 - na każde połączenie. 

Belka stanowiąca nadproże ościeża w obydwu przypadkach powinna być wykonana z profilu UW 

montowanego po obydwu stronach do środników profili słupkowych CW/UA. W obrębie nadproża należy 

zastosować minimum 2 słupki z profilu CW. 

5.3.8. Wykonanie rusztowań 
 

Wg TOMU I, rozdział 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2.   Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF:  płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 

krawędzi, bez pęknięć, karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 

odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia  sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I 
gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  
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sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w 

obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony  sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane 

przed założeniem płyt, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, 

należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy 

łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m
2
 powierzchni ścian 

 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 

wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

8.4. Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

8.5. Informacje uzupełniające 

• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami 

ZRU. 

• Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

• Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy 

 

PN-EN 10130:2009 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Warunki techniczne 

dostawy 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  

PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali 

nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące  

PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Tolerancje wymiarów i 

kształtu  

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -„Budownictwo ogólne" 

- opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 

• Umowa, warunki kontraktu. 

• Dokumentacja projektowa. 
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002 Roboty malarskie 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich przewidzianych do wykonania w ramach dostosowania budynku Przedszkola Samorządowego 

w Mikołajkach Pomorskich do obowiązujących przepisów ppoż., na działkach nr 24 oraz 8/3, obręb 005 

Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

• robót malarskich 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót wykończeniowych. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizację umowy (ZRU). 

 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 

2.2. Materiały do robót wykończeniowych 

2.2.1 Roboty malarskie 

• Dobór materiałów, ich cechy określa się w projekcie wykonawczym. 

• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 

• Malowanie ścian wewnętrznych - farby emulsyjne lub akrylowe 

3.    SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2.   Sprzęt do wykonywania robót 

• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania Wykonawcy. 



 

 23 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 

4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 

korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 

5.3. Wykonywanie robót 

 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne" oraz instrukcjami montażowymi producentów 

materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

5.3.1. Roboty malarskie 
 

W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 

- wykonanie niezbędnych rusztowań 

- przygotowanie podłoża 

- przygotowanie farb 

- dwukrotne malowanie ścian  

- przestawienie i usunięcie rusztowań 

 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania robót wykończeniowych 

6.2.1. Roboty malarskie 
 

• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
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- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - 

nie wcześniej niż po 14 dniach. 

• Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5
0
C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 

barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 

wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni 

możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

• Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych i 

białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią 

ślady farby. 

• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez zarysowanie 

powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie 

wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

• Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności powłoki do 

tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez próbę odrywania ostrym 

narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 mm) powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. Powłoka jest odporna na zmywanie 

wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni 

powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni 

nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach 

półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do 

powierzchni niezmywanej. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie 

powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a następnie dokładne 

spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli 
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia 

będzie miała jednakową barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w 

części zmywanej. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Roboty malarskie 

Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo 

wykonane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 powierzchni robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 

wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

8.4. Podstawa płatności 

8.4.1  Roboty malarskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

9.1. Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -„Budownictwo ogólne" - 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989 r. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 

poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 

- Dokumenty przetargowe. 

- Umowa, warunki kontraktu. 

- Dokumentacja projektowa.
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003 Stolarka drzwiowa 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na montażu ślusarki drzwiowej PPOŻ przewidzianej do wykonania w ramach dostosowania 

budynku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do obowiązujących przepisów ppoż., na 

działkach nr 24 oraz 8/3, obręb 005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

-  Osadzenie stolarki drzwiowej p-poż. EIS30 w wydzielonej klatce schodowej oraz  

-   Osadzenie stolarki drzwiowej p-poż. EI60 w magazynie opału 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami podanymi w 

ST. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego 

Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 

2.2. Drzwi aluminiowe ppoż 

- Drzwi aluminiowe pełne, przeszklone, jedno i dwuskrzydłowe, wyposażone w samozamykacze;  

- Wymiary: zgodnie z rys. A-6 dokumentacji projektowej 

- Odporność pożarowa EIS30, potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz oznakowaniem 
znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 
92/2004 poz. 881)  

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy.  

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy.  

- Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. Wykonawca 
drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami mechanizmu otwierania, 
zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i użytkowania. Dostawca dokona 
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pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu drzwi przystosowane do 
warunków istniejących.  

2.3. Drzwi stalowe ppoż 

- Drzwi stalowe pełne, jednokrzydłowe;  

- Wymiary: zgodnie z rys. A-6 dokumentacji projektowej 

- Odporność pożarowa EI60, potwierdzona Atestem Technicznym i oceną zgodności oraz oznakowaniem 
znakiem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 
92/2004 poz. 881)  

- Wyposażenie drzwi w obustronny zamek patentowy.  

- Drzwi p-poż po otwarciu nie mogą pomniejszać projektowanego wymiaru szerokości w świetle ościeżnicy.  

- Drzwi wykonane przez specjalistyczną firmę zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. Wykonawca 
drzwi dostarczy wyrób kompletnie wykończony z okuciami, zamkami, elementami mechanizmu otwierania, 
zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcją techniczną wbudowania i użytkowania. Dostawca dokona 
pomiarów budowlanych w naturze oraz określi wymogi budowlane do montażu drzwi przystosowane do 
warunków istniejących. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 6. 4.2.  

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
nadzoru. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy muszą być zabezpieczone przed przesunięciem lub utratą 
stateczności. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
 
Przed montażem drzwi należy przygotować elementy budowlane otworu drzwiowego zgodnie z wytycznymi 
technologicznymi producenta drzwi p-poż. Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem stolarki 
drzwiowej należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia i ocenić, czy zapewniają one 
możliwość bezusterkowego wykonania robót. Nie należy rozpoczynać robót w przypadku:  
- niemożności właściwego połączenia wyrobu z elementami obiektu za pomocą części złącznych,  
- nasuwających się wątpliwości odnośnie przejęcia przez elementy budowlane obciążeń, jakie wystąpią po 
osadzeniu wyrobu,  
- braku możliwości mocowania do konstrukcji obiektu,  
- odchyłek otworu drzwiowego przekraczających dopuszczalne podane przez producenta. Wszystkie 
usterki należy usunąć i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
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5.3. Osadzanie drzwi. 
 
Montaż drzwi p-poż wykonać zgodnie z instrukcją producenta, akceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
Zaleca się zlecenie montażu producentowi wyrobu.  
Montaż drzwi prowadzić pod nadzorem pożarowym uprawnionych osób. Wszystkie materiały 
uszczelniające muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie 
przeciwpożarowej. Po zamontowaniu sprawdzić działanie przy otwieraniu i zamykaniu, działanie drzwi i 
zamków 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

• Jednostką obmiaru jest 1 szt. wbudowanych drzwi. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 

i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 

lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 

wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 

8.4. Podstawa płatności 

• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje:  
- dostarczenie gotowej ślusarki, przygotowanie otworów i osadzenie z uszczelnieniem, dopasowanie i 
wyregulowanie  
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

8.5. Informacje uzupełniające 

• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi 

opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi 

poleceniami ZRU. 

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
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- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 

osłonowych - Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja  

PN-EN 1935: 2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań Okucia 

budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i 

metody badań (Zmiana A1)  

PN-EN 1125:1999/A1: 2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane 

prętem poziomym. Wymagania i metody badań (Zmiana A1) 

 

9.2. Inne dokumenty 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -„Budownictwo ogólne" 

opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989r 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

- Dokumenty przetargowe 

- Umowa, warunki kontraktu 

- Dokumentacja projektowa 
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004  Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
 

1.1.   Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem hydrantu wewnętrznego 25 z wężem półsztywnym na piętrze budynku 

w ramach dostosowania budynku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do 

obowiązujących przepisów ppoż., na działkach nr 24 oraz 8/3, obręb 005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki 

Pom. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

• Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

• Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

• ułożeniem rur stalowych od istniejącego hydrantu na parterze budynku 

• montaż hydrantu wewnętrznego 25 z weżem półsztywnym na poziomie piętra 

• kontrolą jakości robót i materiałów 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza   specyfikacja   

obejmuje   całość   robót   zbrojarskich.   Wykonawca   robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

tych robót oraz za zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU (Inspektora 

nadzoru). 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 

 

2.2. Rury stalowe 

 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie. 

Do instalacji hydrantowych stosować rury i kształtki z rur stalowych podwójnie 

ocynkowanych wg PN-EN-1452-1 do 5/2000, ZAT/97-01-001 

Czynności zapewniające jakość materiałów 
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- Należy dokonać inspekcji jakości przy wyładunku na budowie 

- Wykonawca winien wyłączyć i usunąć materiał uszkodzony lub z wadami, które nie 

odpowiadają specyfikacji i zastąpić materiałem właściwym. 

- Materiały stosowane do wykonania instalacji hydrantowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 

wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

2.3. Hydrant wewnętrzny 

 
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

- Zgodność z normą PN-EN 671-1 

- Znak bezpieczeństwa 

 

2.4. Zawory odcinające kulowe 

 
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

- Maksymalna temperatura robocza +100°C 

- atest higieniczny PZH 
- Znak bezpieczeństwa 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia 

montera instalacji hydraulicznej, a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty wiercące, pilarki do 

metalu, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice ręczne i 

mechaniczne. Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie 

obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym 

z 

technologii prowadzenia robót. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

4.2. Informacje uzupełniające 

Podczas montażu instalacji hydrantowej na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż 
materiały 

przenoszone będą ręcznie. Transport kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac 

budowy z hurtowni. Wykonawca może się tutaj posiłkować specjalistycznym transportem będącym w 
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dyspozycji hurtowni lub transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać samochód 

dostawczy do przewozu materiałów i urządzeń o mniejszych gabarytach. 

Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 

się przez pod klinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 

Transport armatury odcinającej i regulacyjnej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 

korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 

spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

 

5.3       Montaż instalacji 

 

Projektuje się montaż natynkowego wolnostojącego hydrantu wewnętrznego HP-25 z wężem 

półsztywnym o długości 20 mb. 

Dla hydrantów HP-25 należy zastosować zawór mosiężny DN 25. 

Montaż szafek hydrantowych, instalację hydrantową oraz włączenie do istniejącej instalacji 

wodociągowej 

wykonać zgodnie z PN-B-02865 „Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa" oraz 

zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr 121, poz. 1138). 

Przewody wykonane będą z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, łączonych przy 

pomocy typowych łączników z żeliwa ciągliwego białego, wykonanych wg normy. 

Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 

Przewody 

poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak żeby w najniższych punktach załamań przewodów 

zapewnić możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na 

podporach stałych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w 

odstępach, nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

najmniej: 

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna 

odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 

Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wodociągowych prowadzone pod stropem należy 

prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 3% w kierunku odbiornika. 

Tuleje ochronne: Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 

ścianą, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 



 

 33

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą 

dla tych elementów. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Kontrola   jakości   robót   wykonania   zbrojenia   polega   na   sprawdzeniu   zgodności z 

dokumentacją projektową. 

Badanie hydrantów: 

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Należy sprawdzić wyposażenie fabryczne oraz zgodność montażu z Instrukcją Producenta, należy 

sprawdzić ciśnienie wypływowe wymagane zgodnie z PN dla zaworów hydrantowych oraz ich 

wydajność. 
Badanie przewodów: 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe 

oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny 

zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem 

siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 

sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest dla: 

• przewodów rurowych      1 mb  

• kształtki, łączniki, zawory, hydranty    1 szt. 

• próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej,   1 mb 
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały 

wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę 

wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty 

materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności 

8.5. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
 

8.6. Informacje uzupełniające 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi 

opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi 

poleceniami ZRU. 

Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25. 
PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I -„Budownictwo 

ogólne" - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 

ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami. 

• Dokumenty przetargowe. 

• Umowa, warunki kontraktu. 

• Dokumentacja projektowa 
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005 Instalacje elektryczne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych w ramach dostosowania budynku Przedszkola 

Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do obowiązujących przepisów ppoż., na działkach nr 24 

oraz 8/3, obręb 005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

• Przebudowę układu pomiarowego 

• Budowę instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

• Budowę instalacji oddymiania klatki schodowej 

• Trasy kablowe 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały przeznaczone do realizacji robót powinny odpowiadać wymogom Aprobaty 

Technicznej, potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inną 

jednostkę uprawnioną do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. Materiały zastosowane 

powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 (1) Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

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

(2) Składowanie materiałów na budowie 

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

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 

pozwoleniem na budowę,  oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Zamawiającego. 

Roboty demontażowe 

o Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

o Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i zutylizować  

Roboty montażowe 

o Przewody i kable instalacji elektrycznych montować na trasach kablowych o parametrach 

podanych w dokumentacji projektowej branży elektrycznej 

o Projektowane elementy instalacji Kontroli  wykonać  wg rysunków załączonych w 

dokumentacji projektowej branży elektrycznej 

o Projektowane elementy instalacji domofonowej wykonać  wg rysunków załączonych w 

dokumentacji projektowej branży elektrycznej 

Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 

Producenta, 

Trasowanie 

• przy     wytyczaniu      trasy      należy      uwzględnić      konstrukcję      budynku      oraz 

bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami funkcjonującymi w  budynku 

• trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych  i 

prostopadłych    do    ścian    i    stropów    zmieniając    swój    kierunek    tylko    w 

zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń) 

6. Kontrola jakości robót 

Badania i pomiary 

Po wykonaniu i zakończeniu robót budowlanych należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 

badania i pomiary wymagane przepisami. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

o pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli 

o pomiar impedancji pętli zwarcia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

o Pomiar natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach N-EN 62305-3:2011, 

PN-HD 60364-6:2016-07i PN-E-04700:1998. PN-EN 1838:2013-1 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

pomiarowe SEP w kategorii „D” i „E”   
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Po wykonaniu pomiarów, Wykonawca przedstawi na piśmie: 

o Protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej; 

o Aktualne świadectwa kwalifikacyjne osób, które wykonały pomiary instalacji elektrycznej 

o Aktualne świadectwa sprawdzenia mierników wykorzystanych w pomiarach instalacji 

elektrycznej; 

o Protokoły z pomiarów instalacji natężenia oświetlenia awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego; 

Do sprawdzenia zgodności z obowiązującymi w w-w zakresie regulacjami prawnymi. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane są przez Zamawiającego wg wykazu poszczególnych etapów robót. 

Odbiór częściowy robót zanikowych  

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 

które ulegają zakryciu (np. przewody i kable prowadzone w korytkach kablowych,  podtynkowe trasy 

przewodów i kabli ), umożliwiając  ocenę, oraz  prawidłowość ich wykonania. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 

projektem wykonawczym 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz wydanym pozwoleniem na budowę. 

Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonej przez 

Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, wyników przeprowadzonych pomiarów, oraz dokonanej oceny 

wizualnej. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji odbiorowej następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, to jest atesty, certyfikaty 

-  protokoły odbiorów częściowych, zanikowych 

- karty techniczne wyrobów,  instrukcje, DTR producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

zamontowanych urządzeń. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, sprawdzić zgodność 

przedstawionych protokołów z pomiarów  z wytycznymi podanymi w pkt. 4. niniejszej STWiOR, porównać 

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Roboty budowlane branży elektrycznej, powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Po dokonaniu odbioru końcowego może nastąpić ostateczne rozliczenie robót. 

 

9. Podstawa płatności 
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Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 

Normy 

obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych: 

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-HD 60364-5-52:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Obciążalności prądowe 

długotrwałe przewodów. 

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-EN 1838:2013 „Oświetlenie awaryjne”   

PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 

N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Inne dokumenty 

ustawy o ochronie osób i mienia (z dnia 26 września 1997r.Dz. U. 97.114.740), 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 wraz z późniejszymi 

zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18.09.2015 r., poz. 1422 z pózn. zm.).  

właściwych przepisów bhp i ppoż: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 10 lipca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót budowlanych  - BiOZ 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących 

do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności.  
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005 Droga pożarowa 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych w ramach dostosowania budynku Przedszkola Samorządowego 

w Mikołajkach Pomorskich do obowiązujących przepisów ppoż., na działkach nr 24 oraz 8/3, obręb 

005 Mikołajki Pom., gm. Mikołajki Pom. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z elementów prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie 
drogowym, pełniących rolę drogi pożarowej .  

Zakres robót obejmuje: 

     - wykonanie robót przygotowawczych ziemnych (korytowanie); 
     - wykonanie warstwy podbudowy; 
     - wykonanie warstwy odsączającej; 
     - osadzenie krawężników; 
     - wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych typu MEBA. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały przeznaczone do realizacji robót powinny odpowiadać wymogom Aprobaty 

Technicznej, potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inną 

jednostkę uprawnioną do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. Materiały zastosowane 

powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 (1) Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

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

(2) Składowanie materiałów na budowie 

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

 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych objętych 
niniejszą SST, są:  
− prefabrykowane betowe płyty wielootworowe,  
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− materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin,  
− woda. 
 
Płyty betonowe: 
Prefabrykowane betowe płyty wielootworowe powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem 
dokumentacji projektowej. Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów dotyczących kształtu 
i rozwiązań technicznych płyt, wówczas Wykonawca proponuje typ płyty, przedstawiając go do 
aprobaty Inżyniera. Zaakceptowany typ płyty powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej 
jednostki. Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, rys i wyłupań. Dopuszczalne są 
drobne wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm. Beton, z którego wykonana jest 
płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości minimum C30/37 wg PN-EN 206-1:2003 
[6] i PN-B-06265:2004 [8]. Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne 
są drobne odpryski i wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 
mm w liczbie 2 szt. na 1 m płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być 
więcej niż 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niż 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie 
krawędzi powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty. 
Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. Odchyłka od 
wymiarów nominalnych powinna wynosić: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, grubości ± 3 mm. 
Nasiąkliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150. Płyty mogą być 
przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią jezdną zwróconą 
do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet.  
Składowanie: 
Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Kruszywo na warstwę odsączającą: 
Na warstwę odsączającą należy stosować piasek o grubości warstwy 10cm  
Kruszywo należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 
Kruszywo na podbudowę: 
Na podbudowę należy stosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-61.5mm o 
grubości warstwy 15cm oraz kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31.5mm o 
grubości warstwy 8cm  
Kruszywo należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 
Kruszywo na podsypkę: 
Na podsypkę należy stosować piasek o grubości warstwy 5cm  
Kruszywo należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 
Woda: 
Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

− żurawi samochodowych lub samojezdnych,  

− walców ogumionych,  

− równiarek,  

− wibratorów płytowych,  

− ubijaków,  

− zbiorników na wodę. 
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4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 

pozwoleniem na budowę,  oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Zamawiającego. 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże pod nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane zgodnie z rys. A-6 

dokumentacji projektowej  

Istniejącą nawierzchnię gruntowo należy wykorytować na głębokość około 48 cm. Grunt podłoża powinien 

być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  

Podbudowa:  

- Na warstwę odsączającą należy stosować piasek o grubości warstwy 10cm  

- Na podbudowę należy stosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-61.5mm o 

grubości warstwy 15cm oraz kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31.5mm o 

grubości warstwy 8cm 

- Na podsypkę należy stosować piasek o grubości warstwy 5cm   

Układanie płyt: 

Sposób układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny ze wskazaniami 

Zamawiającego. Układanie płyt na odcinkach prostych: płyty na odcinkach prostych powinny być ułożone 

rzędami prostopadłymi do osi drogi albo rzędami nachylonymi do osi drogi pod kątem 45 st..  

Układanie płyt na łukach: Płyty kwadratowe na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na 

odcinkach prostych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi 

kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami łuku. W przypadku ułożenia płyt 

rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 45 st. do stycznych łuku. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola przygotowania warstwy odsączającej: kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu 
- na podstawie oględzin i pomiarów. 

Kontrola wykonania podsypki i podbudowy: kontrola ułożonej podsypki piaskowej oraz podbudowy z 
kruszywa łamanego polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową w zakresie 
grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu - na podstawie oględzin i pomiarów,  

Kontrola wykonania nawierzchni z płyt betonowych: kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz 
dopuszczalnych odchyłek.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych.  
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8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót drogowych. 

10. Przepisy związane 

Normy obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych: 

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

 

 


