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I. INFORMACJE OGÓLNE 
Przedmiotem opracowania są roboty budowlane remontowe w sali gimnastycznej i szatni dla chłopców                    

w budynku Zespołu Placówek Oświatowych Wąchocku przy ul. Kościelnej 10, polegające na: 
� wymianie stolarki okiennej, 
� cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu oraz malowaniu linii pola gry, 
� malowaniu ścian i sufitów, 
� wymianie grzejników, 
� wymianie osłon grzejnikowych, 
� wymianie oświetlenia sali gimnastycznej, 
� remoncie posadzki w pomieszczeniu szatni chłopców, 
� dostawie i montaŜu wyposaŜenia. 

 
Rozwiązania techniczne i materiałowe 

1. Roboty demontaŜowe 
Przed przystąpieniem do robót remontowych naleŜy zdemontować: 
� demontaŜ krat zewnętrznych – szt. 6, 
� istniejącą stolarkę okienną PCV – szt. 12, 
� grzejniki stalowe – szt. 6, 
� stalowe osłony grzejnikowe – szt. 6, 
� drabinki gimnastyczne dł. 180 cm – szt. 13, 
� tablice do koszykówki – szt. 4, 
� zestaw do siatkówki, 
� oprawy oświetleniowe świetlówkowe – szt. 9, 
� włączniki i gniazda wtyczkowe, 
� drewnianą posadzkę w pomieszczeniu szatni chłopców, 

2. Wymiana stolarki okiennej 
Nowe okna PCV – uchylno-rozwierne, profile pięciokomorowe lub sześciokomorowe w kolorze białym, 
wzmocnione kształtownikiem stalowym, okucia kompletne antywywaŜeniowe. Współczynnik przenikania ciepła 
dla całego okna Uw nie moŜe być większy niŜ 1,1 W/m2K. NaleŜy zastosować okna z szybą zwykłą i ciepłe 
ramki. Okna wyposaŜone w nawiewniki higrosterowane o wydajności 20-50 m3/h montowane w górnych 
profilach skrzydeł otwieranych, od strony zewnętrznej osłonięte okapnikami, po jednym na kaŜde okno. 
Parapety zewnętrzne - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 powlekanej w kolorze brązowym, muszą wystawać poza 
lico ściany min. 5 cm .Istniejące parapety wewnętrzne lastrykowe umyć i zakonserwować płynem dedykowanym                   
do nawierzchni lastrykowych. 
3. Posadzka sali gimnastycznej 
Istniejącą posadzkę sali gimnastycznej wykonaną z klepki parkietowej naleŜy wycyklinować i polakierować. Na 
załoŜony zakres prac składają się następujące roboty: 

- demontaŜ i ponowny montaŜ wyposaŜenia, itp., 
- zabezpieczenie folią grzejników, stolarki, itp., 
- miejscowa naprawa parkietu, 
- mechaniczne cyklinowanie parkietu - minimum 2 razy, 
- ręczne cyklinowanie parkietu w miejscach trudnodostępnych, 
- szpachlowanie parkietu, 
- lakierowanie trzykrotne parkietu, 
- malowanie linii pól gry. 

4. Malowanie wewnętrzne ścian i sufitu 
Powierzchnie ścian i sufitów przed malowaniem naleŜy umyć, oczyścić i uzupełnić ubytki. Istniejące powłoki 
malarskie olejne lamperii usunąć. Całość ścian i sufit naleŜy dwukrotnie szpachlować gładzią gipsową.  
Ściany i sufit zagruntować, a następnie malować dwukrotnie farbami emulsyjno-akrylowymi, zmywalnymi,                   
w kolorze beŜowym jasnym RAL 1015. Na ścianach do wysokości 2,50 m naleŜy wykonać lamperie malowane 
farbami olejnymi matowymi w kolorze beŜowym RAL 1001. 
5. Wymiana grzejników 
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Istniejące grzejniki stalowe naleŜy wymienić na nowe dwupłytowe, stalowe z zasileniem bocznym C22 o 
wymiarach 600 x 900 mm – o mocy ok. 1500 W. Na kaŜdym grzejniku na zasileniu naleŜy zamontować zawór 
termostatyczny  z głowicą, a na powrocie zawór odcinający ø 15 mm.  
6. Wymiana osłon grzejnikowych 
Istniejące osłony grzejnikowe w postaci ramy z kątowników stalowych z wypełnieniem z siatki stalowej naleŜy 
wymienić na nowe, z drewnianych krawędziaków i listew mocowanych do ścian kołkami stalowymi. 
Powierzchnie drewniane osłon pomalować farbą do drewna, transparentną w kolorze jasny beŜ.  
7. Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej 
Istniejące oprawy oświetleniowe świetlówkowe montowane na ścianach naleŜy zdemontować.  Jako nowe 
oświetlenie sali gimnastycznej przewidziano oprawy energooszczędne typu LED montowane do sufitu. NaleŜy 
wykonać nowa instalację elektryczną zasilającą do opraw oświetleniowych oraz gniazd wtykowych. 
8. Remont posadzki w pomieszczeniu szatni chłopców 
W pomieszczeniu szatni chłopców zlokalizowanym w sąsiedztwie sali gimnastycznej naleŜy zdemontować 
istniejącą posadzkę w postaci wykładziny wraz z warstwami podposadzkowymi, tj. podłoga drewniana na 
legarach, szlichta, warstwy izolacyjne. Na istniejącym podłoŜu betonowym naleŜy wykonać izolacje 
przeciwwilgociową z folii polietylenowej PE, następnie warstwę izolacji termicznej z płyt styropianowych EPS 
100 038 gr. 6 cm, następnie nową warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej (betonu) przy uŜyciu 
miksokreta gr. 5 cm, warstwę wyrównującą i wygładzającą z zaprawy samopoziomującej gr. 1 cm. Na tak 
przygotowanym i zagruntowanym podłoŜu naleŜy wykonać posadzkę z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV 
homogeniczną gr. 2 mm o antypoślizgowości min. R9, rulonowej, zgrzewanej wraz  z cokolikami wywiniętymi 
na ściany 10 cm. Po robotach posadzkarskich ściany pomieszczenia oczyścić i pomalować analogicznie jak 
pomieszczenie sali gimnastycznej. 
9. Dostawa i montaŜ wyposaŜenia 
- dostawa i montaŜ piłkochwytów  
- dostawa i montaŜ tablic do koszykówki 
- dostawa ławek gimnastycznych  
- dostawa piłek do siatkówki  
- dostawa piłek do koszykówki  
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania              i odbioru robót budowlanych . 
1.2. Zakres stosowania OST 
- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót 
wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

NUMER 
SPECYFIKACJI 

KOD CPV ZAKRES ROBÓT  

SST.III.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
SST.III.2 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
SST.III.3 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych – cyklinowanie i 

lakierowanie parkietu 
SST.III.4 45410000-4 Tynki i gładzie 
SST.III.5 45442100-8 Roboty malarskie 
SST.III.6 45331100-7 Instalacja c.o. 
SST.III.7 45310000-3 Instalacja elektryczna 
SST.III.8 45430000-0 Pokrywanie podłóg 
SST.III.9 39000000-9 WyposaŜenie  

 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1.     Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów    pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
l .5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
I.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
l .5.5.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)     środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6.     Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
l.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
l .5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
.W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
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cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót.   Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty  związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3.   SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniać 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
4   TRANSPORT 
4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewoŜą po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5   WYKONANIE ROBÓT 
5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6. l. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń 
do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robot. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań Inspektor  Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający .Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
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oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. l i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
 [2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjnej 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych  robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh. 
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8. l. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f)    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami, 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.3.     Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
    lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  
    programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  
   telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  
   tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
---- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
---- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

---- opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

---- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
---- opłaty/dzierŜawy terenu, 
---- przygotowanie terenu, 
---- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
---- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b)     utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)      usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.     Ustawy 
-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. 
zm.). 
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
-    Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, 
póz. 1229). 
-    Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.). 
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
-    Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia   11   sierpnia  2004  r.  - w  sprawie  sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 204!). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, H, III, fV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej 1NSTAL, Warszawa, 2001. 
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III.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

BUDOWLANA 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – KOD CPV 45111300-1 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót:. 
- demontaŜ stolarki okiennej  
- demontaŜ posadzek 
- demontaŜ osłon grzejnikowych  
- demontaŜ wyposaŜenia Sali gimnastycznej 
-      wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki , 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Nie występują 
3. Sprzęt 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- wykonać odgrodzenie i oznaczenie terenu lub bezpiecznej przestrzeni w pomieszczeniu gdzie występują 
rozbiórki,   
---- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem 
wykonywania prac,  
- pracowników zaopatrzyć w odzieŜ roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., 
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
• wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk 
materiałów nadających się do ponownego uŜycia, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach 
zagroŜenia nie ma osób postronnych, 
• przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostroŜnie prowadzić rozbiórkę w pobliŜu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do 
pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
- Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

5.2. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu. 
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6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie  5 i odebrane przez InŜyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie  7. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
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2. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH 

ELEMENTÓW – KOD CPV 45421100-5 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu stolarki okiennej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Stolarka okienna - nowe okna PCV – uchylno-rozwierne, profile pięciokomorowe lub sześciokomorowe                  
w kolorze białym, wzmocnione kształtownikiem stalowym, okucia kompletne antywywaŜeniowe. Współczynnik 
przenikania ciepła dla całego okna Uw nie moŜe być większy niŜ 1,1 W/m2K. NaleŜy zastosować okna z szybą 
zwykłą i ciepłe ramki. 
Stolarka okienna musi być wyposaŜona w nawiewniki higrosterowane o wydajności 20-50 m3/h montowane           
w górnych profilach skrzydeł otwieranych, od strony zewnętrznej osłonięte okapnikami, po jednym na kaŜde 
okno.  
Parapety zewnętrzne - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 powlekanej w kolorze brązowym, muszą wystawać poza 
lico ściany min. 5 cm . Istniejące parapety wewnętrzne lastrykowe umyć i zakonserwować płynem 
dedykowanym do nawierzchni lastrykowych. 
4. Transport 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać 
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, 
ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami 
producenta.  
Skrzydła okienne, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, 
wyrwy. 
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 
osadzić w ościeŜach. 
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Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 3 
mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeŜem 
a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów, podokienników zewnętrznych oraz uprzednio zdemontowanych krat wykonywać po 
całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-72/B-
10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:– m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 18.2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, 
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
• dopasowanie i wyregulowanie 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  
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3. ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH 
CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE PARKIETU                   
– KOD CPV 45432114-6 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
budowlanym podczas prowadzenia prac związanym z cyklinowaniem parkietu 
parkietu. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
prac związanym z cyklinowaniem parkietu. 
Niniejszą SST objęty jest następujący zakres robót: 
· mechaniczne cyklinowanie parkietu – minimum 2 razy 
· ręczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostępnych 
· montaŜ cokolików drewnianych i listew przypodłogowych 
· zabezpieczenie folią okien, drzwi, i itp. 
· sprzątanie 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w części „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” 
1.5 Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w części „Specyfikacja Techniczna – 
Ogólna”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową, specyfikacjami 
technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
Lakier chemoutwardzalny – parametry techniczne: 
Ilość warstw przy nakładzie min.100 ml/m2 – 3 
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] - po 12 
Czas schnięcia powierzchniowego, h, - najwyŜej 2  
Gęstość w 20±0,5 - 1,020 ÷1,040 (połysk) 1,000÷1,020 (półmat) 1,000 ÷1,020  
Rozlewność, stopień, co najmniej – 8 
Odporność powłoki na zarysowanie, g, - co najmniej 1500 
Współczynnik tarcia kinetycznego (statycznego) µ w stanie suchym, „połysk” - 0,4 ÷ 0,6 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Specyfikacja techniczna - Ogólna”. Wykonawca ponosi 
koszty eksploatacji mediów (pobór prądu) – wykona prowizoryczne opomiarowanie pobieranych mediów lub 
uzgodni z zamawiającym ryczałtowe rozliczenie miesięczne 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania 
takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– cykliniarka mechaniczna 
– cykliniarka, lub cyklina ręczna 
– papiery ścierne o róŜnej gradacji 
– szpachle parkieciarskie 
– pędzle. 
4. Transport. 
4.1. Wymagania ogólne. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Specyfikacja Techniczna - Ogólna”. 
4.2. Transport sprzętu. 
Do transportu sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Przy załadunku i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewoŜonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych 
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Specyfikacja techniczna - Ogólna”. 
Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót cykliniarskich naleŜy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie                               
i elementy wyposaŜenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.  
Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu naleŜy dokonać drobnych napraw istniejącego parkietu. Sposób 
ich wykonania naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Zakłada się wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze 
szpachlowaniem spoin między klepkami: 
- pierwszego zgrubnego, 
- drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego. 
Miejsca trudnodostępne oraz naroŜniki, wnęki i listwy przyścienne naleŜy cyklinować ręcznie. 
W związku z tym, Ŝe prace będą wykonywane w czynnym budynku Wykonawca zapewni: 
- elastyczną organizację robót, zgodną ze wskazaniami Inspektora Nadzoru 
·- sukcesywne sprzątanie pomieszczeń objętych pracami, tak aby umoŜliwi ć korzystanie z nich bez zakłóceń. 
Po robotach cykliniarskich naleŜy pomieszczenie sali gimnastycznej odpylić, tj. doprowadzić do stanu 
pozwalającego wykonanie prac wykończeniowych  malarskich posadzki sali gimnastycznej.  
NaleŜy wykonać lakierowanie parkietu – 3 krotne (lakier systemowy do obiektów sportowych o podwyŜszonej 
odporności  na ścieranie i właściwościach antypoślizgowych). 
Powierzchnie drewniane przeznaczone do lakierowania powinny być suche i czyste bez pozostałości np. past 
woskowych i środków nabłyszczających.  
Przed uŜyciem lakier naleŜy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu.               
W razie potrzeby dopuszcza się dodatek rozpuszczalnika w ilości max 2% obj. Po dokładnym usunięciu pyłu z 
powierzchni drewnianej, nakładać kolejne warstwy lakieru w odstępach 12 godzinnych. Przed nałoŜeniem 
kolejnej warstwy poprzednią naleŜy przeszlifować papierem ściernym 220 – 240 (wersja połysk), 120-150 
(wersja półmat). W przypadku lakierowania w odstępach dłuŜszych niŜ 24 godziny przed nałoŜeniem kolejnej 
warstwy lakieru, powierzchnię naleŜy przeszlifować papierem ściernym 18. Polakierowana powierzchnia moŜe 
być eksploatowana po upływie 3 dni, przy czym pełną wytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po 7 
dniach. 
Po lakierowaniu na posadzce naleŜy wykonań malowanie linii boisk lakierem systemowym do obiektów 
sportowych. Szerokość wszystkich linii wynosi 5 cm. Linie boiska do piłki koszykowej naleŜy wykonać                     
w kolorze białym, linie "trzeciego metra" boiska do piłki siatkowej naleŜy wykonać w kolorze niebieskim. 
UWAGA: UŜyte farby i lakiery muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH do stosowania                
w obiektach uŜyteczności publicznej. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w części „Specyfikacja Techniczna - Ogólna”. 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieŜąco, w miarę 
postępu robót, jakości uŜywanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych robót zgodnie                          
z podpisaną umową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie jakości sprzętu (jakości papieru) 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót 
- ocenę estetyki wykonanych robót 
- stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie podpisanej umowy. 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr [m]. 
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8. Odbiór robót 
8.1 Warunki odbioru 
Parkiet powinien być przedstawiony do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
- zakończono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie 
- dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie 
- wycyklinowano ręcznie wszystkie niedostępne miejsca 
- zamontowano wszystkie cokoliki i listwy przyścienne 
8.2 Dokumenty odbioru 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
- podpisaną umowę 
- obmiary powykonawcze, 
8.3 W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
- sprawdzić zgodność wykonania cyklinowania z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa. 
8.4 Protokół końcowy odbioru 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem cyklinowanego parkietu do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do malowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do uŜytkowania, po usunięciu 
przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór parkietu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót w części „Specyfikacja techniczna - Ogólna”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za m2 wykonanej renowacji parkietu, zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 
Cena obejmuje: 
- zakup i dostawa materiałów, 
- drobne naprawy istniejącego parkietu, 
- cyklinowanie zgrubne, 
- cyklinowanie wykańczające, 
- cyklinowanie ręczne listew przyściennych, 
- lakierowanie trzykrotne lakierem chemoutwardzalnym parkietu i listew przyściennych, 
- pastowanie i froterowanie 
- uporządkowanie miejsca pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Umowa 
Specyfikacja techniczna. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 
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4. TYNKI I GŁADZIE, KOD CPV 45410000-4, 45431200-9 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków i okładzin wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych  i gipsowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
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obniŜonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych i gładzi. 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
– w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
6. Kontrola jakości . 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia tynków 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
sprawdzenie dokładności wykonania wg normy PN-72/B-06190. 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
spłaszczone. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli odbiór 
podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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5. ROBOTY MALARSKIE – KOD CPV 45442100-8 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich.. 
- ściany i sufity malowane farbami akrylowymi i olejnymi. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej 
roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 
2.4. Farby budowlane gotowe 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Farby olejne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby olejne – ftalowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2. naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej 
+1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
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przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną.. 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
•••• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
•••• sprawdzenie wsiąkliwości, 
•••• sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
•••• sprawdzenie czystości, 
•••• Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
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 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne 
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uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt.15.5 JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia 
farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających 
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, 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 InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
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6. INSTALACJA C.O. – KOD CPV 45331100-7 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wymiana grzejników w sali gimnastycznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
1.3. Określenia podstawowe 
UŜyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń 
zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej 
punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyŜsza wartość ciśnienia statycznego wody w najniŜszym punkcie 
instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej 
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliŜeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, 
dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyraŜonej w milimetrach. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
wewnętrznych centralnego ogrzewania (c.o.), przy uŜyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, 
certyfikatów lub aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
Materiały do budowy instalacji c.o. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
2.2. Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania – sala gimnastyczna 
Głowice termostatyczne: 
- maksymalna temperatura pracy: 40°C 
- maksymalna temperatura przechowywania: 50°C 
- histereza: 0,2°C 
- czas zamknięcia: 18min 
Grzejnik C22-600/900 
- materiał: głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno 
- max. ciśnienie robocze : 10 bar 
- max. temperatura: 110°C 
- moc cieplna – ok. 1500 W 
- kolor biały 
Zawory odcinające: 
- mosięŜne, 
- wodne śr.15mm 
- proste 
Osłony grzejnikowe 
- materiał:  
 - krawędziaki drewniane 50x50 mm 
 - listwa drewniana 25x50 mm 
 - deski drewniana 15x70 mm 
- montaŜ do ściany za pomocą kołków rozporowych M12 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 
Samochód dostawczy do 0,9t 
Spawarka elektryczna wirująca 300A 
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
4. TRANSPORT 
4.1. Przewody i kształtki 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw 
sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były poddawane Ŝadnym 
szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułoŜone ściśle obok na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuŜsze niŜ 1m. Rury w zwojach naleŜy transportować w taki sposób, by nie 
było moŜliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca 
się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. 
Wysokość składowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie moŜe być większa niŜ: 
1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody 
1,5m dla pozostałych rur 
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania naleŜy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłoŜu. Załadunek i rozładunek powinien być 
ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi 
z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 
rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z uŜyciem podnośnika 
widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłoŜu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej 
drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury naleŜy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niŜ czarny). Przy braku zadaszenia moŜna stosować plandeki, 
folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 
30°C. Przy transporcie i składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych naleŜy 
zachować większą ostroŜność, unikając duŜych obciąŜeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać moŜliwości 
zamarzania wody w rurze, gdyŜ moŜe to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres składowania rur od daty 
produkcji nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
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36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. 
Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło 
przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport grzejników luzem, ułoŜonych w warstwie, 
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci wodociągowej. Całość prac 
przebudowania sieci wodociągowej naleŜy wykonać pod nadzorem uŜytkownika. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
lokalizacja urządzeń i armatury, 
5.3. Roboty montaŜowe 
- demontaŜ istniejących grzejników, 
- montaŜ nowych grzejników- 
- montaŜ głowic termostatycznych 
- montaz zaworów odcinających 
- próby szczelności instalacji c.o.,  
- regulacja instalacji c.o., 
5.4. Zabezpieczenie przed korozją 
Zewnętrzne powierzchnie rur naleŜy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok ochronnych. Przed 
przystąpieniem do wykonania robót malarskich naleŜy rurociągi wyczyścić ręcznie do stanu powierzchni II 
stopnia czystości i odtłuścić. Do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni przewodów stosować farby 
przeciwrdzewne podkładowe i nawierzchniowe. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
sprawdzenie szczelności instalacji, 
sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 
6.3. Próby szczelności instalacji c.o.  
6.4. Instalację c.o. naleŜy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uwaŜa się za 

szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyŜej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację naleŜy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić 
dezynfekcję. W czasie próby naleŜy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń.                       
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o.. naleŜy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. Grzejniki naleŜy poddać próbie na gorąco w celu dokonaniem regulacji. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST dały pozytywny wynik. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
7.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, 
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725, 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji c.o. naleŜy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
Dokumentacja powykonawcza, 
Dziennik budowy, 
Atesty i zaświadczenia, 
Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych 
zostały zakryte. 
Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
Świadectwa badań jakości wody. 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
8.2. Cena jednostkowa wykonania wymiany grzejników 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
- montaŜ, 
- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montaŜem  poszczególnych elementów  
instalacji,  m.in.: 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
9.1. Ogólne 
Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 
9.2. Normy 
PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-EN 1057:1999 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
PN-EN 1254-2:2002(U)- Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do zaciskania. 
PN-EN 1254-3:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw 
sztucznych z końcówkami do zaciskania. 
PN-EN 1254-4:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi 
niŜ do połączeń kapilarnych i zaciskowych. 
PN-EN 1254-5:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z 
krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
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PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 
obliczania. 
PN-EN ISO 13789:200 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda 
obliczania. 
PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne. 
PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 
PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nic uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje 
i oznaczenia. 
PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane łączniki rurowe z Ŝeliwa ciągliwego. 
PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych 
i zamieszkania zbiorowego. 
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 
Wymagania zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 
PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania. 
PN-C-0460L1985 - Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i 
zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane, 
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-IS06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
PN-ISO 7005-1: 2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia. 
PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników. 
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. 
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami spręŜystymi. 
PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 
PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych. 
9.3. Inne dokumenty 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych opr. CORBTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
Przepisy i wymagania SANEPID. 
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7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA – KOD CPV 45310000-3  

 
1.   Wstęp 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem   niniejszej   SST   są   wymagania   szczegółowe   dotyczące   wykonania i odbioru Robót 
związanych   z  remontem  instalacji  elektrycznych  w  sali  gimnastycznej budynku   Zespołu Placówek  
Publicznych na działce nr 2367 przy ulicy Kościelnej 10 w Wąchocku. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3 Zakres Robót objętych SST 
Roboty których dotyczy niniejsza SST  obejmują  wszystkie czynności  umoŜliwiające i  mające  na celu 
wykonanie ,  podłączenie   pod   napięcie   i uruchomienie remontowanych instalacji elektrycznych w sali 
gimnastycznej budynku   Zespołu Placówek Publicznych na działce nr 2367 przy ulicy Kościelnej 10                        
w Wąchocku. 
W zakres Robót wchodzi: 

• zabudowanie rozdzielnicy 
• wykonanie linii zasilającej 
• ułoŜenie przewodów elektrycznych 
• zabudowanie opraw oświetleniowych i osprzętu 
• wykonanie prób montaŜowych i pomiarów 
• prace demontaŜowe 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
2.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
3.   Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania oparte są na obowiązujących 
normach i przepisach. 
KaŜdy materiał (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora. 
3.1 Elementy instalacji elektrycznych 
3.1.1 Rozdzielnica 
Rozdzielnice wyposaŜyć w obudowy i aparaturę elektryczną spełniającą wymagania normy PN-EN 60439-1. 
3.1.2 Przewody 
Przewody winny spełniać wymagania norm i posiadać Ŝyły miedziane oraz izolację i powłokę na na- pięcie 
450/750V. Przekroje przewodów zgodne z dokumentacją techniczną. 
3.1.3 Kable 
NaleŜy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1kV, pięcioŜyłowe o Ŝyłach miedzianych typu YKXS. 
3.1.4 Oprawy oświetleniowe wg projektu  
Oprawy dla sal gimnastycznych, z przesłoną mikropryzmatyczną, siatką ochronną o strumieniu   świetlnym 
min. 8800lm. 
3.1.5 Osprzęt instalacyjny 
Powinien spełniać wymagania PN/E04600 i PN/E-29080 
3.1.6 Szyny wyrównawcze 
Tradycyjne. 
4.   Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
4.1 Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznej 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następujących maszyn i sprzętu: 

• spawarki transformatorowej do 500A 
• elektronarzędzi 
• agregatu prądotwórczego 

5. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
6. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót według obowiązujących przepisów i norm. 
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6.1 Układanie przewodów i kabli 
Przewody i kable naleŜy układać zgodnie z PN/IEC-60364 na uchwytach, w listwach i rurach instalacyjnych 
bądź pod tynkiem. 
W czasie montaŜu kabli i przewodów naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• powierzchnia styków przewodów, złączek, zacisków, przekładek i podkładek przewodzących prąd 
w połączeniach musi być dobrze oczyszczona (np.: szczotką drucianą, papierem ściernym) i 
przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem; 

• powierzchnia styku powinna być moŜliwie duŜa 
• naleŜy stosować właściwy i prawidłowo zamontowany osprzęt łączeniowy (złączki i zaciski 

odpowiednie do przekrojów i materiału przewodów): 
• połączenia muszą być mocne (pewne dokręcenie, dobry docisk śrub; przeciwnakrętki i podkładki 

spręŜyste, wyregulowane) 
• połączenia muszą być zabezpieczone przed korozją i utlenianiem na powietrzu – wazeliną 
• bezkwasową pochodzenia mineralnego o topliwości powyŜej +50oC, np. smarem ŁT. 

Sposób transportu i przechowywania kabli i przewodów zgodny z niniejszą SST. 
6.2 MontaŜ rozdzielnic, osprzętu i aparatury 
MontaŜ rozdzielnic i podłączenie aparatury, zgodny z obowiązującymi normami i wskazaniami producentów. 
Transport i przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazówkami producentów. 
6.3 MontaŜ opraw oświetleniowych 
MontaŜ opraw zgodny z obowiązującymi normami i wskazaniami producentów. Transport i przechowywanie 
w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazówkami producentów. 
6.4 MontaŜ osprzętu instalacyjnego 
MontaŜ osprzętu zgodny z obowiązującymi normami i wskazaniami producentów. Transport i przechowywanie 
w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazówkami producentów. 
6.5 Ochrona przeciwporaŜeniowa 
Ochroną przed dotykiem pośrednim dla instalacji elektrycznych będzie szybkie samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie TN-C/S realizowane przez bezpiecznik, wyłączniki instalacyjne i róŜnicowoprądowe 
umieszczone w rozdzielnicach zgodnie z PN-IEC 60364. 
6.6 Przewody wyrównawcze 
Lokalną szynę wyrównawczą LSW naleŜy przyłączyć przewodem LgYd25Ŝo do uziemionej głównej szyny 
wyrównawczej GSW. Połączenia śubowe naleŜy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10mm (gwint M10) 
ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozją. Połączenia śrubowe naleŜy 
wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu  śruby; nakrętkę naleŜy 
odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką spręŜystą przed samoczynnym rozluźnianiem. 
Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych naleŜy przed dokręcaniem oczyścić i pokryć wazeliną 
bezkwasową. 
7.  Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót zgodne z  obowiązującymi normami i przepisami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich    
zgodność z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
7.1 Próby montaŜowe i pomiary 
Po zakończeniu robót naleŜy, w ramach prób montaŜowych wykonać następujące czynności: 

• wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, aparatury, kabli 
• sprawdzenie ciągłości Ŝył przewodów i kabli oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą urządzenia 

o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli poszczególne 
Ŝyły nie mają przerw oraz jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach linii są jednakowo oznaczone 

• sprawdzenie wzrokowe prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed poraŜeniami 
oraz sprawdzenie ciągłości przewodów i kabli tej instalacji 

• pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, pomiaru rezystancji izolacji naleŜy dokonać za 
pomocą induktora (megaomomierza) o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5kV, dokonując odczytu po 
czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wielkości 

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej 
• Próby naleŜy przeprowadzać po ukończeniu montaŜu a przed zgłoszeniem do odbioru. Z prób 

montaŜowych naleŜy sporządzić odpowiedni protokół. 
7.2 Układanie przewodów i kabli 
Po ułoŜeniu przewodów i kabli naleŜy dokonać wzrokowej oceny: 

• stanu powłoki kabli i przewodów 
• poprawności ich podłączeń 
• poprawności ułoŜenia i oznakowania 
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7.3 MontaŜ rozdzielnic, aparatury, opraw i osprzętu 
 Po zamontowaniu naleŜy sprawdzić: 

• jakość połączeń śrubowych 
• jakość połączeń elektrycznych 
• stan powłok antykorozyjnych 

7.4 Instalacja przeciwporaŜeniowa 
Po wykonaniu instalacji naleŜy sprawdzić jakość połączeń przewodów ochronnych, wykonać pomiary 
rezystancji uziomów oraz pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 
8.  Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru  Robót zgodne z  obowiązującymi normami i przepisami. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 

• ułoŜenie rur i przewodów pod tynkiem 
8.2. Odbiór końcowy 
       Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłoŜyć: 

• dokumentację projektową, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w czasie budowy 

• protokoły z dokonanych pomiarów w tym ochrony przeciwporaŜeniowej 
• oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowość instalacji do eksploatacji 
• inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
• protokoły odbioru Robót podpisane przez Inspektora Nadzoru 

9.  Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót według obowiązujących przepisów. 
9.1 Jednostki obmiarowe 
      Jednostką obmiarową: 

• montaŜu osprzętu, aparatów jest 1 szt. (sztuka) 
• ułoŜenia przewodów i płaskownika stalowego, jest 1 m (metr) 
• badania linii kablowej, przewodów, uziomów i skuteczności ochrony od poraŜeń jest 1kpl. (komplet) 

10. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności zgodne z  obowiązującymi przepisami. 
10.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
10.1.1. Układanie kabli: 

• ułoŜenie kabli 
• wykonanie połączeń 

10.1.2. MontaŜ rozdzielnic (kpl.) : 
• przygotowanie podłoŜa 
• montaŜ  rozdzielnic 
• wykonanie połączeń 

10.1.3. MontaŜ osprzętu, aparatów i opraw (kpl.) : 
• przygotowanie podłoŜa 
• montaŜ  osprzętu 
• wykonanie połączeń 

10.1.4. Układanie przewodów (m.) : 
• wciąganie kabli i przewodów w rury ochronne, listwy instalacyjne bądź po tynkiem 
• wykonanie połączeń 

      10.1.5. Badanie przewodów  oraz skuteczności  ochrony  od poraŜeń( kpl.) : 
• badanie przewodów 
• badanie uziemień 
• badanie skuteczności ochrony przed poraŜeniami 

10.1.6. Rozruch instalacji (kpl.) : 
• próby montaŜowe 
• włączenie instalacji 
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8. POKRYWANIE PODŁÓG - KOD CPV 45430000-0 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
PodłoŜa pod posadzki - cementowe . 
Posadzki z wykładziny rulonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Izolacja termiczna podposadzkowa - Płyty styropianowe EPS 100 038 gr. 6 cm  
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niŜ 5 mm. 
2.6. Folia budowlana PE - zwykła 
2.7. Wykładzina rulonowa PCV 
- homogeniczna 
- grubość 2 mm 
- antypoślizgowa – min. R9 
- zgrzewana sznurem. 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie robót 
W pomieszczeniu szatni chłopców zlokalizowanym w sąsiedztwie sali gimnastycznej naleŜy zdemontować 
istniejącą posadzkę w postaci wykładziny wraz z warstwami podposadzkowymi, tj. podłoga drewniana na 
legarach, szlichta, warstwy izolacyjne. 
Na istniejącym podłoŜu betonowym naleŜy wykonać izolacje przeciwwilgociową z folii polietylenowej PE, 
następnie warstwę izolacji termicznej z płyt styropianowych EPS 100 038 gr. 6 cm, następnie nową warstwę 
wyrównawczą z zaprawy cementowej (betonu) przy uŜyciu miksokreta gr. 5 cm, warstwę wyrównującą                         
i wygładzającą z zaprawy samopoziomującej gr. 1 cm. Na tak przygotowanym i zagruntowanym podłoŜu naleŜy 
wykonać posadzkę z wykładziny z tworzyw sztucznych PCV homogeniczną gr. 2 mm o antypoślizgowości min. 
R9, rulonowej, zgrzewanej wraz  z cokolikami wywiniętymi na ściany 10 cm. 
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6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości naleŜy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   
cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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9. WYPOSAśENIE – KOD CPV 39000000-2 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montaŜu 
gotowych elementów – wyposaŜenie sali gimnastycznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
i montaŜ gotowych elementów – wyposaŜenia. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
2Materiały 
2.1 Informacje ogólne 
Wszystkie elementy gotowe dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.  
KaŜde urządzenie powinno posiadać tabliczkę znamionową urządzenia zawierającą informacje o producencie, 
dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenia wyprodukowano. Urządzenia 
przeznaczone do montaŜu naleŜy montować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów. Wszystkie 
montowane urządzenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, Ŝe zostały wykonane 
w oparciu o obowiązujące normy oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. 
2.1. Piłkochwytów osłaniających okna z siatki polipropylenowej PE,bezwęzłowej o grubości sznurka 4 mm. 
Wymiar oczka 10 x 10 cm. Kolor siatki beŜowy. Siatki montowane na linkach napinających stalowych 
powlekanych ø 6 mm. Naciąg za pośrednictwem śrub rzymskich mocowanych do ścian szczytowych kołkami 
stalowymi rozporowymi.  
2.2. Tablice do koszykówki 
2.2.1. Tablice główne sztuk 2 - tablice do koszykówki o wymiarach 105 x 180 cm, wykonane z płyty 
nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, wraz z konstrukcją stalową do montaŜu naściennego                          
z moŜliwością regulacji wysokości. Obręcz wzmocniona stalowa z siatką. 
2.2.2. Tablice boczne sztuk 2 - tablice do koszykówki o wymiarach 105 x 180 cm, wykonane z płyty 
nieprzezroczystej epoksydowej gr. min. 18 mm, wraz z konstrukcją stalową do montaŜu naściennego. Obręcz 
wzmocniona stalowa z siatką. 
2.3. Ławki gimnastyczne dł. 2,0 m – wykonane z drewna iglastego, nogi drewniane posiadające stopki z gumy 
niebrudzącej podłoŜa. Kształtowniki usztywniające łączące elementy ławki stalowe – ocynkowane. Wszystkie 
krawędzie płyty siedziska, belki oraz nóg muszą być zaokrąglone. Ławki wyposaŜone w dodatkowy zaczep 
umoŜliwiający zawieszenie na drabince lub skrzyni gimnastycznej. Ławki spełniają wymogi normy PN-N-
97063. 
2.4. Piłeka do siatkówki 
rozmiar 5, obw 65-67 cm, 
waga 260 – 280 g. 
2.5. Piłeka do koszykówki 
Rozmiar – uniwersalny. 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  
4.  Transport  
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5.  Wykonanie robót 
Wszystkie gotowe elementy wyposaŜenia naleŜy montować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montaŜu i 
osadzanie elementów wyposaŜenia. 
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Prace montaŜowe wyposaŜenia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu wszelkich prac remontowych. 
MontaŜ poszczególnych elementów wyposaŜenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. 
6.  Kontrola jakości 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2.0. 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-F-06000-1 i 2 
W celu oceny jakości elementów wyposaŜenia naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów uŜytych do wykonania elementów wyposaŜenia, 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół. 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest komplet danej konstrukcji lub elementu wyposaŜenia. 
8.  Odbiór robót 
 Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w specyfikacji ogólnej. 
9.  Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu  elementu. 
10. Przepisy związane 
- PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
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