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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 
 
1.1. Nazwa zadania 
 

 Remont pomieszczeń nr 47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy 
Społecznej im. Św.Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej. 
 
Inwestor: 
 
Gmina Miasta Tarnowa 

 
1.2. Przedmiot  i zakres robót. 

 
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń nr 47,48,142,143 i kaplicy w 
budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta w Tarnowie przy  
ul. Szpitalnej. 
 Zakres opracowania obejmują pomieszczenia 47 i 48 znajdujące się na I piętrze oraz 
pomieszczenia nr 142 i 143 znajdujące się na II piętrze  oraz kaplica znajdująca się na  
parterze budynku . Remont  obejmować będzie:  wymianę  pionów wod-kan od 
posadzki w piwnicy aż do 2-go piętra  remont pomieszczeń, wykonanie instalacji wod-
kan w kącikach sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, wentylacji. 
  
Zakres robót budowlanych dla całego zadania obejmuje: 
 
1. demontaż szaf wnękowych i stolarki  drzwiowej; 
2. demontaż istniejącej armatury sanitarnej; 
3. demontaż okładziny ścian z płytek  
4. przycięcie parapetów z lastryka  
5. demontaż i ponowny montaż grzejnika  
6. wyburzenie części murowanych ścianek działowych; 
7. demontaż ścianek działowych lekkich; 
8. zerwanie posadzek PCV i skucie wylewki cementowej 
9. wykucia otworów pod kanały wentylacyjne; 
10. demontaż istniejących obudów pionów instalacji wod-kan 
11. montaż nadproży; 
12. wymiana pionów rurowych kanalizacji sanitarnej i wodnej 
13. zamurowanie części istniejących otworów;w stropach 
14. remont istniejących tynków; 
15. remont istniejących sufitów; 
16. budowa ścianek działowych z bloczków silikatowych; 
17. montaż stolarki  drzwiowej 
18. dostosowanie zdemontowanych szaf wnękowych do funkcji wolnostojącej  
19. wymiana, remont i montaż nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych; 
20. wymiana kratek wentylacyjnych 
21. wymiana, remont i montaż nowych instalacji elektrycznych  
 i oświetleniowych; 
22. budowa ścianek i obudów w systemie G/K; 
23. montaż okładzin ścian  i posadzek z płytek gress  
24. montaż odboi na ścianach  z płyt Acroyn 
25. prace malarskie; 
26. przygotowanie podłoża posadzek pod wykładzinę  
27. montaż nowych posadzek PCV 
28. montaż nowej armatury sanitarnej 
29. wymiana karniszy  
30. wykonanie szafek przyłóżkowych  
31.  zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych płytą ochronną 
32. wykonanie z zamontowaniem w kącikach sanitarnych kpl mebli /szafka  
      wisząca i stojąca  
33. montaż narożników odbojowych. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remont pomieszczeń nr 47,48,142,143 
 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta w Tarnowie przy ul. 
Szpitalnej. 
 

 

2. DANE O INWESTYCJI. 
 
2.1 Przekazanie pomieszcze ń do remontu  

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy puste pomieszczenia  na zasadach i w 

terminie określonym w umowie. Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym 
pomieszczenia, instalacje naziemne oraz punkty charakterystyczne a także wskaże 
miejsca dostępu do wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia ścieków. 
Wykonawca ustali z Inwestorem harmonogram prac wraz z określeniem godzin w jakich 
prace mogą być wykonywane, oraz ustali położenie miejsc socjalnych i toalet dla 
pracowników budowlanych. Wykonawca ustali z Inwestorem sposób i miejsca 
komunikacyjne dla usuwania materiałów rozbiórkowych mając na względzie 
zabezpieczenie reszty obiektu przed zabrudzeniem. 

 
2.2  Wymagania dotycz ące ochrony środowiska.  

 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania przy 

wykonywaniu robót budowlanych. Odpadki powstałe przy budowie składowane będą w 
stalowych pojemnikach i wywożone na składowiska śmieci. 

 
2.3  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategor ii robót  
 

– Roboty murowe                                                 B.03.00.00 - CPV 45262500 
– Tynki                                                                  B.05.00.00 - CPV 45410000 
– Posadzki                                                            B.06.00.00 - CPV 45432100 
– Stolarka                                                             B.07.00.00 - CPV 45421100 
– Roboty malarskie                                               B.08.00.00 - CPV 45442100 
– Roboty izolacyjne                                               B.09.00.00 - CPV 45320000 
– Prace rozbiórkowe                                             B.06.00.00 CPV-45111100-9 

 
2.4.  Określenia podstawowe dotycz ące robót  

 
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z normami, wytycznymi i 

określeniami  podanymi w projekcie technicznym. 
 
 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
3.1.  Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także, że powinny być zgodne z 
wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu produktów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót 
– właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 
budowanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty 
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego 
materiału. 
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 3.2  Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem,  
 warunkami dostaw, składowaniem i kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów  

 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Zamawiającemu w celu 
przeprowadzenia inspekcji.  

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja Zamawiającego. 

 
3.3  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w   budownictwie 
 

         Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy  budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane 
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

     Wykonawca, uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

W trakcie realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne 
atesty i aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia. 

 
3.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez, które nie uzyskają akceptacji 
Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane przez 
Zamawiającego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  

 
4.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  DO WYKONYWANIA 

 ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, jaki nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 
konkretnych rodzajów robót. 

 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów oraz nie spowodują uszkodzenia istniejących 
nawierzchni, ogrodzeń, budynków itp. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

 
5.1. Transport poziomy 
 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń 

 
5.2.  Transport pionowy  

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 

ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 
Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym. 
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6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
   BUDOWLANYCH  

 
6.1 Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów , elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach.  

Polecenia Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż 
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
7.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  

    BUDOWLANYCH 
 
7.1. Zasady kontroli jako ści robót  

 
Należy podać, że Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości 

materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie 
Zamawiającemu do aprobaty przed rozpoczęciem realizacji umowy opracowania pt. 
Program zapewnienia jakości.  

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.  
1. Część ogólna określa  

- system (sposób i procedurę) kontroli jakości wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),  
- sposób oraz formę gromadzenia badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
- sposób i formę przekazywania informacji Zamawiającemu  

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi   
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,  
- urządzenia do magazynowania i załadunków materiałów,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy.  

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie 
zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez 
Zamawiającego.  
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, Zamawiający może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia 
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

 
7.2.  Badania i pomiary  

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

norm.   
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
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Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki badań.  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia 
jakości.  
 

7.3.  Czas przeprowadzenia pomiarów   
 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów    

 
Na budowie polegającej na REMONCIE POMIESZCZEŃ SAL CHORYCH 

występować będą następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny). 

 
8.2.  Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących  

 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu 

do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 
zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
8.3. Odbiór cz ęściowy  

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Roboty do odbioru częściowego  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który dokonuje odbioru.  

 
8.4       Odbiór ko ńcowy 
   

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych.  

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w 
obecności  Wykonawcy i przedstawicieli Inwestora – sporządzając Protokół odbioru 
robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami 
odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja  dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 
lub kontrakcie. 
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8.5.  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  
 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót   po 
okresie gwarancyjnym. 
 

8.6      Dokumentacja wykonawcza, instrukcje eksplo atacji i konserwacji 
  urządzeń  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej obiektu, na którym uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu,  
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  
- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 
urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 
- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
- rysunki (dokumentacja) na wykonanie ewentualnie mogących wystąpić robót 
towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetleniowej, itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 
razie korzystania – z korytarzy i ulicy (terenów zewnętrznych), 
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” 
dla materiałów i urządzeń,  
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,  
- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 
znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być 
włączone do dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po pięć egzemplarzy instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na 
dostawę urządzeń lub wykonanie robót.  

Ramowy zakres instrukcji obsługi , eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:  
- stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)  
- spis treści  
- informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, 
   faxu, e-mail  
- gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy  
- opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu  
- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 
eksploatacji  
- instrukcje postępowania awaryjnego  
- instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami  
i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji  
i trwałości urządzeń  
- adres kontaktowy dla serwisu producenta.  
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8.7          Dokumenty do odbioru budowy polegaj ącej na: 
             Remont pomieszczeń nr 47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy  
        Społecznej im.Św.Brata Alberta w Tarnowie przy ul.Szpitalnej. 

Do odbioru wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy,  
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta  
i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z pomiarami powykonawczymi,  
- dziennik budowy,  i książka obmiarów (oryginały),  
- protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 
Programem zapewnienia jakości,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych  robót towarzyszących inwestycji, 
np. przełożenie instalacji podziemnych i nadziemnych oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom instalacji. 

 
9.  ROZLICZANIE ROBÓT 

 
Rozlicznie robót odbywać się będzie w oparciu o stawki kosztorysowe  

i ceny materiałowe podane w kosztorysach złożonych w przetargu przez Wykonawcę.  
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności  
wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane jednocześnie przez Zamawiającego i 
wytypowanego przedstawiciela Inwestora. 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone są w  umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

10.  DOKUMENTY I ODNIESIENIA 
 

10.1. Dokumentacja Projektowa  
 

Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest: 
Pracownia Projektowa ARCHITEKT  
 
 
Zestawienie dokumentacji projektowej  z autorami poszczególnych branż :  
  
 a) architektura     mgr inż. arch. A.Jaderny-Gawron  
 b) instalacje wod-kan    mgr inż. M.kędzierska 
 f) instalacje elektryczne   inż. J.Florek 
  

 
10.2.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz.  881), 
3. Zbiory przepisów prawnych ujętych w Polskich Normach (PN) oraz normach 
branżowych (BN). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – PRACE BUDOWLANE 

 
 

I.  B.01.00.00 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45110000. 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z REMONTEM POMIESZCZEŃ 
MIESZKALNYCH NA I i II PIĘTRZE BUDYNKU DPS W TARNOWIE 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 umożliwiające rozbiórki  
istniejących elementów   

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, wykonanie prac zgodnie z dokumentacją i poleceniami  
Zamawiającego. 
 
2. Sprzęt 
Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
 
3. Transport 
Materiały z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
 
4. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i 
sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z 
rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich 
zakresem. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane 
przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież 
robocza, hełmy, okulary i rękawice ochronne. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w 
zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a 
drogi, obejścia wyraźnie oznakowane. 
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Szczegółowe zasady wykonywania robót 
Rozbiórkę powinno się prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i 
elementów nadających się do ponownego użycia. 
Przy wykonywaniu rozbiórki budynku należy prowadzić roboty w następującej kolejności: 
- rozbiórka pozostałości urządzeń i przewodów instalacyjnych, 
- rozbiórka drzwi, 
- rozbiórka ścianek działowych, 
- rozbiórka posadzek, 
Przy rozbiórce należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów bhp i zaleceń 
Inspektora Nadzoru. 
 
Rozbiórka urz ądzeń instalacyjnych 
Do rozbiórki urządzeń instalacji elektrycznej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody, wodociągowej, kanalizacyjnej itp. można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że 
wszystkie te instalacje zostały odłączone oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika 
robót. Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników 
odpowiednich specjalności.  
Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, aparatów, grzejników, 
umywalek.  
 
5. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych rozbiórek. 
 
6.  Przepisy zwi ązane 
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 
z późniejszymi zmianami).  

 
 
 
II.  B.04.00.00 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  

ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262500. 

1.1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek z materiałów ceramicznych, betonowych i gazobetonowych. 
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 obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie  ścianek działowych budynków tzn.: 
- Ścianki działowe z bloczków PGS odm. 400  o gr. 8 i 12 cm cm na zaprawie cementowo-
wapiennej 3,0 Mpa; 
- wykonanie kanałów - zabudowa pionów kanalizacyjnych i wodnych z pustaków 
ceramicznych; 
- wykonanie nadproży systemowych; 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 

2.  Materiały 
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004 
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Bloczki PGS odmiany 400 gr. 8 i 12 cm  
2.2.2. Cegła ceramiczna pełna  do attyk kl.  10 Mpa 
2.2.3. Zaprawa wapienno cementowa M 7 
2.2.4. Zaprawa cementowa M 10  

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania murów z bloczków 
należy korzystać z gilotyny, piły tarczowej do kamienia, szerokiego młotka i przecinaka 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Ścianki należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 
Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Ścianki  grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

. 
5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w ścianach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość      maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

6.  Kontrola jako ści 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze bloczków i cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
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6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyj mować wg poni ższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury spoinowane  mury niespoinowane  
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 
6.3. Tolerancje wymiarowe scian  

• grubość spoin poziomych   10 mm ± 2 mm 

• grubość spoin pionowych   10 mm  ± 6 mm 

• szerokość ściany    - 6 mm do + 12 mm 

• wysokość ściany    - 6 mm do + 12 mm 

• odchylenie od pionu    ± 6 mm na 3 m 
± 10 mm na 6 mm 

max ± 12 mm 

• odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm 

nie więcej niż 20 mm na 10 m 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – [ m3 ] wymurowania scian, [ m2 ] ścian i ścianek działowych, [ 
m ] przewodów dymowych i nadproży  . 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) -dokumentacja techniczna, 
b) -dziennik budowy, 
c) -zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) -protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) -protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, nadproży 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
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uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN - 68/B-10020      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN - B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN –68/B-10024      Roboty murowe. Mury z drobnych  elem. betonów komórkowych 
PN – 65/B-14503     Zaprawy cementowo-wapienne 
PN – 89/B-10425     Konstrukcje murowe 
PN –65/B –10026    Zaprawy cementowe 
 
 
 
III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

B.05.00.00 TYNKI  CEMENTOWO WAPIENNNY 

1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru uzupełnień tynków  wewnętrznych w pomieszczeniach nr 
47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta w 
Tarnowie przy ul.Szpitalnej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
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 umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.  
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 Zamawiającego.  

2.  Materiały.  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Tynk wewnętrzny    
Tynk cementowo-wapienny kat.IV  zgodny z normą PN – 70/B-10100.  

3.  Sprzęt  
Roboty można wykonać za pomocą sprawdzonych, atestowanych  agregatów tynkarskich  

4.  Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przechowywać w chłodnym miejscu, nie narażonym  
na mróz, w zamkniętych pojemnikach, przez okres do 12 miesięcy. Forma dostawy pojemniki 
30kg.  

5.  Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Uzupełnienia tynkarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających.  
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 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
 
5.2. Przygotowanie podłoży  
       Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz     
       Usunąć ewentualne plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię       
       ścian    wewnętrznych należy zwilżyć wodą.  
5.3 Tynki wewnętrzne   
Zaprawę tynkarska należy nanosić pacą tynkarską. Mleczkiem gipsowym wyrównać niewielkie 
nierówności . Po wyschnięciu powierzchni tynk wygładzić za pomocą stalowej pacy, Zapewnić 
wietrzenie tynkowanych pomieszczeń.  

6.  Kontrola jako ści  
6.1. Zaprawy   
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
Zaprawy systemowe stosować zgodnie z zaleceniami producenta.   

7.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m
2

. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.  

8.  Odbiór robót  
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków  
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne   
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku  od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 – pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
 – poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  

 – wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  

 – trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

9.  Podstawa płatno ści  

9.1  Płaci się za ustaloną ilość m
2

 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie zaprawy tynkarskiej,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- otynkowanie powierzchni ścian  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
- osiatkowanie bruzd,  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- reperacje tynków po dziurach i hakach,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

10.  Przepisy zwi ązane  
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 –B-30042:1997 Spoiwa gipsowe-Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy  
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V.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.06.00.00 POSADZKI  

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek w remontowanych pomieszczeniach nr 47,48,142,143 i kaplicy w 
budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta w Tarnowie przy ul.Szpitalnej  
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 umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek na  1i 2 piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Brata 
Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej. 
 
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 ,specyfikacją i poleceniami Zamawiającego  

2. Materiały    
 - gładź samopoziomująca 15 mm    
 - wykładzina podłogowa rulonowa Tarket antypoślizgowa zgrzewalna przeznaczona do 

pomieszczeń szpitalnych  gr.min.2mm  /lub równoważne/  
 - klej do wykładzin PCW akrylowy  

3.  Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu  

4.  Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5.  Wykonanie robót  
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
-Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej z oczyszczeniem podłoża, 
ułożeniem zaprawy oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
-Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Powierzchnię oczyszczoną  należy zagruntować gruntem 
szczepnym 
-W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C.  
-Zaprawę klejową  należy przygotowywać mechanicznie.  -Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. .  

-Podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Grubość podkładu ok.15mm z dopasowaniem poziomu do 
posadzki korytarza .  -Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
-W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą.  

5.2. Wykonywanie posadzki z wykładzin rulonowych  
-Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.  
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-Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.  
-Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 17°C i 
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
-Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem.  
-Wykładzina powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta 
na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, 
aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.  
-Arkusze należy przyklejać za pomocą klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny  
-Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 
postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów   
-Spoiny między arkuszami lub pasami wykładziny powinny tworzyć linię prostą, -
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu.  
-Posadzki z wykładzin PCW należy wywinąć na ściany do wysokości 10cm   

6.  Kontrola jako ści  
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 należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m
2

. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8.  Odbiór robót  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową,  
-sprawdzenie grubości posadzki cementowej  należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy 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 należy 
wykonać przez ocenę wzrokową.  

9. Podstawa płatno ści  

Płaci się za ustaloną ilość m
2

 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy.  
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10.  Przepisy zwi ązane  
PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   

cementów powszechnego użytku.  
PN-62/B-10144      Posadzki z zapraw klejowych  
PN-EN 649:2002.         Elastyczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu)  
  

 VII.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Kod CPV 45430000 Układanie płytek ceramicznych  na ścianach  
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń nr 
47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta w 
Tarnowie przy ul.Szpitalnej. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z ułożeniem płytek ceramicznych okładzinowych w 
kącikach sanitarnych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą.  
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie:  
- okładziny w kącikach sanitarnych                                                                                 - 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
1.4. Określenia podstawowe.  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej, SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  
wykładziny płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,  
okładziny - pokrycie ścian płytkami, które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę 
architektoniczną okładanych elementów.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 2.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.  
Materiały stosowane do wyłożenia ścian z płytek ceramicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie, 
umożliwiające ich identyfikację, określające, co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol 
barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich użycia. Powinien być 
również podany numer normy lub świadectwa dopuszczającego do stosowania w budownictwie. 
Do przyklejania płytek ceramicznych należy stosować kleje zalecane przez producenta płytek 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać 
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trwałe połączenie z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład. Materiały 
wykorzystywane do wykończenia elementów na zewnątrz winny posiadać cechy mrozoodporne.  
 
2.1.1. Właściwo ści.  
odporno ść na działanie temperatury i wilgoci - płytki muszą być odporne na gwałtowne 
zmiany temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporność) i zmianę 
wymiarów pod wpływem wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wpływem powyższych czynników 
w tworzywie i szkliwie płytki mogłyby powstać naprężenia, które mogłyby spowodować spękanie 
szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie płytek od podłoża, a nawet ich zniszczenie. 
Spękanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a czasami „ukryta” tzn. pojawiająca się po 
pewnym czasie od ułożenia. W drugim przypadku przyczyną może być wada płytek 
pozbawionych „odporności na spękania” albo błędy podczas układania np. niewłaściwa lub 
nakładana zbyt grubo zaprawa lub klej,  
wytrzymało ść na zginanie - parametr ten określa, przy jakim maksymalnym naprężeniu płytka 
łamie się. Jest on niezwykle istotny przy płytkach podłogowych, które w czasie użytkowania 
spotykają się z dużym obciążeniem, lecz także ściennych, które mogą być narażone na 
uszkodzenia podczas transportu i montażu, a na ścianie mogą się spotkać z naprężeniami 
wywołanymi ruchami ścian budynku.  
własno ści powierzchowne - są to odporność na zadrapania, zarysowania, zużycie podczas 
chodzenia. Szczególnie odporne mechanicznie muszą być płytki podłogowe. Twardość - czyli 
odporność na zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporność na ścieranie określa jak 
płytka zachowa się na skutek czynników ścierających.  
odporno ść na czynniki chemiczne - dotyczy to najczęściej środków chemicznych, które mogą 
zostawiać plamy. Płytki odporne na czynniki chemiczne nie mogą pod wpływem tych substancji 
zmieniać połysku ani barwy, a plamy powinny się dać łatwo usuwać wodą oraz popularnymi 
środkami.  
właściwo ści zwi ązane z bezpiecze ństwem - główną z nich jest odporność na poślizg, bardzo 
ważna dla płytek przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki 
zewnętrzne.  
 
2.2. Stosowane materiały.  
płytki ścienne szkliwione - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasiąkliwość 
wodna E>10%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków w warunkach 
oddziaływania temperatur powyżej 0° C, ponieważ nie są mrozoodporne.  
zaprawa klejowa,  

masa do fugowania – wodoodporna.  
W celu zachowania zgodno ści projektu kolorystyki posadzek nale ży użyć kolorów płytek 
wyst ępujących w cz ęściach budynku oddanych do u żytkowania.  
 
3. SPRZĘT.  
 
3.1. Ogóle wymagania dotycz ące sprz ętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Rodzaje 
sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę.  
 
3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót:  
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm 
do rozprowadzania kompozycji klejących,  
kielnie, 
mieszarki mechaniczne do zapraw,  
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,  
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
gąbki do mycia i czyszczenia,  
wkładki (krzyżyki) dystansowe,  
poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni.  
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4. TRANSPORT.  
4.1. Ogóle wymagania dotycz ące transportu.  
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5 
4.2. Transport materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac 
budowlanych. Materiały posadzkowe można przewozić samochodami dostawczymi, 
zabezpieczając je przed przesunięciem, pęknięciami i zawilgoceniem mieszanek klejących. 
Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym 
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  
nazwę i adres producenta,  
oznaczenie ( nazwę handlową),  
wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
 
5.OKŁADZINY ŚCIAN 
5.1. Okładziny ścienne.  
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) 
kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju 
i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na 
ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej 
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po 
ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 
wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe.  
 
5.2. Spoinowanie.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przed 
przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 
wykonawczych. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować:  
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę,  
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sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą dwumetrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych,  
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na:  
sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,  
sprawdzeniu zachowania wzoru wg projektu,  
sprawdzeniu przylegania do podkładu,  
sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,   
sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych.  
 
Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym 
kierunku nie powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.  
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.  
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 
sprawdzeniu zgodności materiału z wymaganymi w SST parametrami, zgodności dokumentów 
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. 
Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów 
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  
aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  
europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja  
 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 
producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.   
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
7.2. Jednostka obmiaru.  
 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla okładzin ścian i posadzek oraz 1 mb dla 
ułożonych cokołów.  
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8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Przy wykonywaniu robót z ułożeniem posadzek i okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór 
inwestorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia 
dotyczące jakości podłoża, warstwy wyprawy z płytek, wykonania fugowania.  
8.1.1. Odbiór techniczny.  
8.1.1.1. Odbiór materiałów.  
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 
przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 
oraz właściwymi normami.  
8.1.1.2. Odbiór podkładu.  
 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót i obejmować:  
podczas układania podkładu,  
po całkowitym stwardnieniu podkładu  
sprawdzenie prawidłowości ułożenia podkładu,  
sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach w pomieszczeniu: 
badania należy przeprowadzić metodą przekuwania z dokładnością do 1 mm,  
sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej; odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem 
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 
1 mm,  
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny 
być wpisane do dziennika budowy.  
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje :  
przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  
przygotowanie podłoża,  
ułożenie okładziny ścian,  
wykonanie fugowania,  
założenie listew metalowych na styku różnych powierzchni,  
konserwacja powierzchni płytek nieszkliwionych impregnatami,  
usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  
likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.  
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.  
 
PN-ISO 13006 :2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
PN-EN 87 :1984 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie  
PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<=6%. Grupa BIIa  
PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<=10%. Grupa BIIb  
PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
 
VIII.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
B.07.00.00 STOLARKA 

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wyposażenia meblowego związa z remontem pomieszczeń nr 
47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta w 
Tarnowie przy ul.Szpitalnej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie  mebli dla wyposażenia pokoju mieszkalnego pacjentów DPS 
W skład tych robót wchodzi:  
 -  wykonanie i montaż mebli dla kącika sanitarnego - szafka pod zlewozmywak i szafka wisząca  
- wykonanie i montaż szafek przyłóżkowych w.g rys projektowego 
- przeróbka szaf wnękowych z dostosowaniem do funkcji wolnostojącej 
 -  montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami  
wykonanie odboji na ścianach za łóżkami pacjentów 
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 Zamawiającego.  

2.  Materiały 

2.1 Materiały meblowe  

- płyty meblowe wiórowe laminowane gr.20mm                                                                                
-  Drzwi wejściowe typowe okleinowane z ościeżnicą regulowaną zabezpieczone obustronnie 
płytą ochronną Acroyn na wys.50cm od dołu: 
2.2. Okucia budowlane  
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi.   
2.3. Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.  
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Elektronarzędzia typowe.  

4.  Transport  
Każda 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 należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.  
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
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lub jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
Sposób składowania wg punktu 2.3.  

5.  Wykonanie robót  
5.1. Przygotowanie ościeży.  
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabdzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 

Wymiary zewn ętrzne (cm)  Liczba punktów 
zamocowa ń  
w nadpro żu i progu  

Rozmieszczenie  
punktów 
zamocowa ń  
na stojaka  

wysoko ść  szeroko ść    

Do 150  do 150  4  nie mocuje się  po 2  

  150±200  6  po 2  po 2  

  powyżej 200  8  po 3  po 2  

Powyżej 150  do 150  6  nie mocuje się  po 3  

  150±200  8  po 1  po 3  

  powyżej 200  100  po 2  po 3  

5.1.2.  Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe.  
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej  
 • Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
wg niniejszej specyfikacji  
 • Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  
 • Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  
 • Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie;  .  

6.  Kontrola jako ści  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej.  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
 – sprawdzenie zgodności wymiarów,  
 – sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
 – sprawdzenie prawidłowości wykonania   
 – sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych,  
 okuć oraz ich funkcjonowania,  
 – sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi końcowemu.  

7.  Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest ilość szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.  

8.  Odbiór robót  
Wszystkie roboty wymienione w B.07.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5.  
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9.  Podstawa płatno ści  
 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       
 –  dopasowanie i wyregulowanie  
 –  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

10.  Przepisy zwi ązane  
PN-B-10085:2001       Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-89/B-06085           Drzwi, obciążenia statyczne  
  

  

  

IX.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE I TAPETOWANIE  

1.  Wstęp  
1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wykonanych w remontowanych pomieszczeń nr 
47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta w 
Tarnowie przy ul.Szpitalnej. 

 
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 obj ętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie następujących robót malarskich:   
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi  
- tapetowanie sufitów tapetami z włókna szklanego 
 
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 Inżyniera.  

2.  Materiały  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  
2.2. Mleko wapienne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  
2.3. Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy 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  
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.4.2. Farby emulsyjne zmywalne wytwarzane fabrycznie biała. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
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butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.  
- tapeta z włókna szklanego TG 39 
2.4.3. Farby olejne   
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

 – wydajność – 6–8 m
2

/dm
3

  
 – czas schnięcia – 12 h  
 
Farby olejne i nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  

 – wydajność – 6–10 m
2

/dm
3

  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
 
2.5. Środki gruntujące  
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
       -  należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej lub inne środki 
gruntujące które poleca producent farb  
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

3.  Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4.  Transport  
Farby pakowane w pojemnikach szczelnie zamkniętych należy transportować zgodnie z PN-
85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie  drogowym.  

5.  Wykonanie robót  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
 – całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i  
urządzeń sanitarnych),  
 – całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
 – całkowitym ułożeniu posadzek,  
 – usunięciu usterek na stropach i tynkach  
 
       5.1. Przygotowanie podłoży  
       5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione          
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy 
odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
        5.2. Gruntowanie.  
 5.2.1. 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. 
lub środkami gruntującymi  
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi stosuje się odpowiednie farby podkładowe  
       5.3. Wykonywanie powłok malarskich  
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
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Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.  
5.3.4 tapetowanie sufitów należy rozpocząć od naroża z wyprowadzeniem lini prostej wzdłuż 
połączenia ściany z sufitem                                                                                      . 
Powierzchnię przed malowaniem farbami emulsyjnymi. przyklejonej tapety należy zagruntować 
środkami gruntującymi  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
 – sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
 – sprawdzenie wsiąkliwości,  
 – sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
 – sprawdzenie czystości,  
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
6.2. Roboty malarskie.  
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
 – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
 – dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
 – sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
 – sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
 – dla farb olejnych  sprawdzenie powłoki na zarysowanie i   uderzenia,     
 – sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi.  
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m
2

 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w 
naturze.  

8.  Odbiór robót  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
       8.1. Odbiór podłoża  
 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót  tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką.   
        Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić.  
  
  8.2. Odbiór robót malarskich  
       8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na          
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności         ze 
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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.  
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.  
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9.  Podstawa płatno ści  

Płaci się za ustaloną ilość m
2

 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i 
sprawdzonych w naturze.  

 10. Przepisy zwi ązane.  
 

      PN-69/B-10285     Roboty malarskie  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze..  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe. 
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PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ   

 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST-02.02.  - 45332400-4 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPE CYFIKACJI 
TECHNICZNEJ  

 SST 02.02.  

 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczn ej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej . związanych z 
remontem pomieszczeń nr 47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Społecznej 
im.Św.Brata Alberta w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach 
montażowych powiązanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla 
projektowanych pomieszczeń i punktów odpływowych.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu 
budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i 
szczegółowych wytycznych producentów.  

 1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanaliza cji sanitarnej, według projektu 
budowlanego, obejmuje:   

a). wymiana pionów instalacji kanalizacji sanitarnej,  

b). Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii 

c) Wykonanie przejść rurociągów w wykonaniu ppoż. dla ścian EL 120 a stropów EL 60 

 1.3. Zakres stosowania i wykonania robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą 
Techniczn ą  SST – 02.02. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji 
zewnętrznej i wewnętrznej.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych, 

Zakres obejmuje również:  

� zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

� wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

� zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
w ujęciu technologicznym,  

� zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru,  

� zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
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1.4. Zakres robót obejmuje: 

� Montaż rur kanalizacji zewnętrznej, przyłącza i kanalizacji z próbami szczelności, 

� Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC.  

� Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.  

1.4.1. Wyposa żenie budynku mieszkalno-usługowego zapewniaj ą podstawowe 
przybory sanitarne:  

� umywalki porcelanowe,   

� zlewozmywak 

� przyłącza kanalizacji sanitarnej / istniejące bez zmian/. 

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji okre śla:  

� Wewnętrzną instalację kanalizacyjną  wykonać z rur żeliwnych i PVC φ160 , 110 , 50  

      mm 

� Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek  

      przynależnych do projektowanego systemu, 

� Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z żeliwnych o średnicy i PVC φ160  

      ÷50mm, 

� Wywiewki dachowe PCV lub przynależne do systemu pokrycia dachowego, 

� Wyczystki rewizyjne o średnicy φ110mm, φ160mm, 

2.0. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

2.1. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 
Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty 
i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 
166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

- Uwaga; mo żna stosowa ć materiały i urz ądzenia zamienne, ale równowa żne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy prod ucentów, pod warunkiem 
uzyskania akceptacji  Zamawiaj ącego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a 
stanowi ącą ochron ę praw autorskich projektanta.  

Koszty zwi ązane z zmian ą urządzeń i materiałów powoduj ące konieczno ść wykonania 
dodatkowych opracowa ń ponosi Wykonawca.  

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące, nowe materiały:  

� Rury kanalizacyjne żeliwne i PVCφ150mm, i 50mm 

� Wyczystki rewizyjne o średnicy φ110mm, φ160mm, 

� Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur żeliwnych i PVC o średnicy φ110 ÷50mm, 

� zlewozmywak,  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
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3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

� W czasie obsługi i eksploatacji sprz ętu nale ży stosowa ć przepisy bhp i 
szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru  technicznego. Sprz ęt powinien 
mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

� Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac należy stosować 
n/w. sprzęt:  

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PCV , 

- Elektronarzędzia,  

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 
sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
montażowych instalacji sanitarnych.  

� Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące środki transportu:  

� Samochód dostawczy 0,9t,  

� Samochód skrzyniowy 5÷10 t,  

� Samochód samowyładowczy 5-10 t, 

� Koparka samojezdna o pojemności łyżki 0,24 – 0,40m3, 

� Samochód techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglądu istniejącej kanalizacji 
zewnętrznej, 

� Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania obj ęte specyfikacj ą SST – 02.02 Roboty 
monta żowe kanalizacji sanitarnej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.02, są wymagania dotyczące 
wykonania robót montażowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej związanych z 
remontem pomieszczeń nr 47,48,142,143 i kaplicy w budynku Domu Pomocy Społecznej 
im.Św.Brata Alberta w Tarnowie przy ul.Szpitalnej 

       Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych 
z projektowaną budową kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji 
obejmuje układ odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do istniejącej kanalizacji 
zewnętrznej.  
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5.3. Rury i przewody kanalizacyjne: 

� Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z projektem budowlanym - 
wykonawczym:  

� Piony prowadzić w szachtach obok węzłów sanitarnych lub w kuchniach obok ścian 
zewnętrznych, podłączyć do instalacji i zakończyć rurami wywiewnymi φ110mm powyżej 
połaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu, 

� Na pionach montować wyczystki rewizyjne φ110mm , 

� Podejścia odpływowe prowadzić nad posadzką w bruzdach ściennych, obudowach lub 
ściankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym, 

� Przejścia przez stropy i ściany za pomocą przejść murowych PU - KGF, uszczelnione 
silikonem uniwersalnym, 

� Tuleja osłonowa z rury karbowanej Peszel φ 125 – 50mm, 

� Masa uszczelniająca z sylikonu uniwersalnego, 

� Podejścia odpływowe z rur i kształtek o średnicy φ110 ÷ 40mm,  

� Uchwyty na rurach osadzić w odległościach:  

� piony  na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wkładką gumową, 

5.4.0. Przybory sanitarne:  

5.4.2. Zlewozmywak na szafce montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po 
wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i 
szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl: 

� Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy 

� Bateria zmywakowa stojąca jednouchwytowa wodo-oszczędna z wyłącznikiem czasowym o 
wypływie maksymalnym 0,05- 0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową łącznikiem 
elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dołu, oraz zaworki odcinające kątowe firmy 
WAGNER lub równoważna 

� zlewozmywaki  Firmy  Koło lub równoważnej 

� syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem φ50mm, 

� Element montażowy przyłączy WC φ110mm,  

� Kurek kulowy do spłuczek φ15mm, 

� Wężyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, φ15/10mm, + zawory odcinające kątowe 

� Łącznik rurowy, kątowy φ110mm do połączeń ustępu z kanalizacją, 

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewni enia jako ści (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi 
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega 
wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
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Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych 
atestów i certyfikatów,  

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace 
porządkowe i zabezpieczające.  

 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

7.2.  Jednostk ą obmiarow ą jest:  

� 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa z rurami 
łącznikami,  kształtkami, wyposażeniem i wykopem, podsypką z obsypką, izolacją odcinka 
kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,  

� 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami i 
wyposażeniem,  

� 1kpl, podejścia odpływowe, 

� 1szt, przejścia przez ściany i stropy, 

� 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustępowa, 
zlewozmywak, natrysk z kabiną, wanny 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

8.2. W ramach odbioru nale ży:  

  - Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną.  

  - Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 
wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

  Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję 
odbiorową,  

  Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 
ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i 
Zamawiającego,  

  Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

  Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 -Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  

9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.   

9.1. Wymagania ogólne:   
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 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST], 

9.2. Płatno ści,  

� Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja 
kanalizacyjna  po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz 
dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z 
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 
niniejszej ST 02.02.  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  -  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,  

  -  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”  

         -   Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z  
2004r  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 
690). – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 
1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

� Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 
1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa  

10.1. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

� Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

� Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

10.2. Normy związane: 

� PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

� PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.   

� PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

� PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych  

� PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

     PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
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        PROJEKT BUDOWLANY  

Remontu pomieszcze ń nr 47, 48, 142, 143 i kaplicy w budynku Domu Pomoc y 

Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie  – instalacje elektryczne i 

teletechniczne wewn ętrzne .  

 
                 

               SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST3 – E01 – Instalacje wewn ętrzne: elektryczne i teletechniczne  
 
 
Spis tre ści: 

1. Wstęp 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

5. Wymagania dot. wykonania robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Sposoby rozliczania prac towarzyszących i robót dodatkowych 

10. Dokumentacja odniesienia 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
STWO – Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 
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 1. Wstęp 

 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczn ej 

        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem  Instalacji wewn ętrznych elektrycznych i słabopr ądowych 
związanych z zadaniem: „Remont pomieszcze ń nr 47, 48, 142, 143 i kaplicy w budynku 
Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Brata Alberta w Tarnowie  

 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacje Techniczne SST stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji obiektu wymienionego w pkt. 1. 1. 

1.2. Zakres robót obj ętych SST 
      - Instalacje elektryczne wewn ętrzne 
 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją robót, urządzeń rozdzielczych i instalacji 
elektrycznych wewnętrznych: 
       - Instalacje specjalistyczne 
 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją robót instalacji telewizyjnej, głośnikowej, 
sygnalizacji pożarowej i przyzywowej. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują: 
1 wymagania wykonawcze, 

2 wymagania materiałowe, 

3 technologię montażu, 

4 transport i rozładunek, 

5 składowanie materiałów, 

6 nadzór i odbiory. 

1.3. Określenia podstawowe, definicje 
 Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 
równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji 
dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 
 Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

1.5. Nazwy i kody CPV 
Grupy robót, klasy lub kategorie robót objęte opracowaniem: 

1 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 

2. 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

3. 45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
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4 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
5 45312200-9 Instalowanie alarmów włamaniowych 
6 45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego  

osprzętu elektrycznego w budynkach 
7 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
8 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 
9 45314300-4 Kładzenie kabli 

2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 

2.1. Rodzaje materiałów 
Materiały dla instalacji elektrycznej wewn ętrznej 

1 Przewody DY o izolacji polwinitowej a napięcie znamionowe 750V z żyłami miedzianymi 
o przekroju 1,0, 1,5, 2,5 mm2. 

2 Przewód kabelkowy YDY, YTKSY, instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 750V z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2, w ilości żył 3 
dla obwodów jednofazowych i 5 dla obwodów 3 – fazowych. 

3 Oprawy świetlówkowe do montażu nastropowego lub zawiesiach wyposażone, lub nie, 
we własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h. 

4 Oprawy układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h. 

5 Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (do 
instalacji szczelnych). 

6 Puszki instalacyjne z tworzywa - końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 
mm. 

7 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoszczelne 10/16 A, 
250V. 

8 Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoszczelne 10/16 A, 
250V – systemowe. 

9 Łączniki schodowe i krzyżowe 16 A, 250 V podtynkowe, do mocowania w puszce – 
systemowe. 

10 Rury sztywne RVS instalacyjne 

11 Rury winidurowe karbowane instalacyjne 

12 Zestawy wielofunkcyjne nadłóżkowe 

13 Urządzenia sygnalizacji przyzywowej. 

14 Materiały i urządzenia okablowania strukturalnego, TV i telefonicznej. 

2. 2. Warunki stosowania materiałów 
 Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, 
które spełniają te warunki są: 
 1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

 2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. 

 3. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
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Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

 Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie 
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. 
 Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, 
które: nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były 
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana 
własności materiału. 

a. Odbiór materiałów na budowie 
 Materiały takie jak zestawy kasetonowe nadłóżkowe,  oprawy oświetleniowe, 
urządzenia sygnalizacji przyzywowej, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub 
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały 
należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny 
robót. 

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

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, 
na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany 
sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie 
sprzętu nie spełniającego powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go 
niezgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być 
sprawne i posiadać ważne badania techniczne. 

 Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 

 Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w ,warunkach 
gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa 
pracy. 

5. Wykonanie robót 
1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

2. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 
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3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

4. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 1. wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami, 

 2. przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

 3. przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 
w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, 

 4. przejścia pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczać ochroną bierną, 

 5. obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

5. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć 
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych 
elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoża za pomocą kołków, 
śrub rozporowych,  kołków wstrzeliwanych a w przypadku osprzętu wtynkowego 
mocować należy w wcześniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) 
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie 
w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Zawieszenie opraw zwieszakowych 
powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych 
należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

6. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów 
ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 
powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do 
odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 
najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych 
na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać 
jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 
konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych 
ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju 
podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

7. Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłożu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach. Końce 
rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 
przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem 
i osprzętem należy wykonywać przez: 

− wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, - 
wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

− wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 % aby 
umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się 
układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

8. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami 
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oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego 
osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później 
zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez skręcanie na 
listwach lub takich technologii eliminującej starzenie się połączenia. 

9. W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

− w wykonaniu zwykłym, 

− w wykonaniu szczelnym. 

10. Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

8. ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W 
przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

9. przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików, 

10. średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana 
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

11. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

− zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

− ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z 
założeniem pokryw. 

12.  Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skrę-
canych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mecha-
nicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 
tulejek zamiast cynowania).  

13. Przyłączenie odbiorników 

14. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod 
względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły 
docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne 
w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia 
sztywne należy wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 
należy wykonać: 
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− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

− przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych.  

15. Montaż połączeń wyrównawczych 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykorzystać uziom otokowy. Główną szynę za 
pomocą śrub przymocować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. Wykonać połączenia 
poprzez ułożenie przewodu w tynku następujące elementy: 
− punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N w złączu kablowym, 

− metalowe rurociągi wchodzące do budynku, 

− metalowe elementy konstrukcyjne, 

− elementy metalowe w sanitariatach. 

16.  Próby montażowe 

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi powinien być wykonywany 
zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: 
− pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

− pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

− pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

− pomiary rezystancji uziemień, 

− tłumienności kabli koncentrycznych, 

17.  Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

Pomieszczenia urządzeń energetycznych powinny być tak przygotowane aby 
wskazywały na zgodność z określonymi przepisami odporności ogniowej, opisanymi 
szczegółowo w projekcie architektury. Przejścia tras kablowych przez ściany ogniowe 
należy wykonać w sposób zapewniający odtworzenie odporności ogniowej. 

6. Kontrola jako ści robót 

a. Próby wykonywane przez producentów 
 Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez 
wykonawcę w ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w 
odnośnych normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie 
przez producenta. 

b. Próby wykonywane w czasie budowy 
 Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji 
izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót 
wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów 
dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie 
odnotowane w dzienniku budowy. 

c. Oględziny po zako ńczeniu robót 
 Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia 
wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności 
i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku 
widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie 
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bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w 
dzienniku budowy. 

d. Próby monta żowe po zako ńczeniu robót 
 Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

1. ciągłości połączeń obwodów, 

2. rezystancji uziomu, 

3. rezystancji izolacji, 

4. ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 

5. skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 

 Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

a. Oddanie instalacji do u żytku 
 Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca 
powinien dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie 
zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 

6. Obmiar robót 
 Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i 
powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie 
wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną 
całość obiektu. 

 Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu. 

7. Odbiór robót 
Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

1. plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 

2. pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z 
zespołem projektowym, 

3. Dziennik Budowy i książkę obmiarów, 

4. protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

5. gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z 
zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 

6. protokoły prób i pomiarów pomontażowych. 

 Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec 
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 
 W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego 
wykonawcy, inwestora i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego 
jeżeli wymagają tego przepisy. 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od dokumentacji technicznej. 
 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu . 
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

7. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i pr ac towarzysz ących 
 Nie dotyczy gdyż takie roboty nie wystąpią. 
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8. Dokumenty odniesienia 

a. Rozporz ądzenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 
lutego 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki r ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1997 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności. 

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

a. Normy 

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

14. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

15. PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

16. PN-86/E-05003.01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 

17. PN-IEC 61024-1:2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

18. PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporażeniowa. 

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

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

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

22. PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

23. PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

24. PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

25. PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
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26. PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

27. PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach.  

28. PN-EN 1838:2005 – Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne. 

29. PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

30. PN-EN 12665:2003 (U) – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz 
kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. 

31. PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

32. PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

33. PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 

34. PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania. 

35. PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

36. N SEP-E-004:2004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 


