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CZĘŚĆ 1 

Kod CPV 45000000-7 

WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  

      Remont bieżący pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego     
      Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13 
 

Sczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe  

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, 

urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
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przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego, 

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka 
obmiarów, 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót 

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, 

właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8, 

wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową, 

droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu, 

dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników, wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
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innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji 
projektowej, 

rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 

cześć obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania 
do eksploatacji, 

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.), 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego, reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 

normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji, 

przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót, 

Wspólny Słownik Zamówień - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego, obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 
ówczesnych Państw Członkowskich U E stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r., 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i SST. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)    lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2)    środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 
1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

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

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

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

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
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               4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT  

5.1. Przed rozpocz ęciem robót Wykonawca opracuje:  

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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                6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

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

-     wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

-     sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

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

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

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

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
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                Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W        

         przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest   

        konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4.1. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.4.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje  

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

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiAz 
1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 

b) aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy  

f11 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na Kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

•   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[21 Książka obmiarów 

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

[31 Dokumenty laboratoryjne 

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

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[51 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f)   odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
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                  wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.    dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
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             dokonanymi w toku wykonania robót, 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9.    rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
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               uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,   

          określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
•   robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania obiazdów/przeiazdów i organizacji ruchu obeimuie: 

(a)    opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

(b)    ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c)    opłaty/dzierżawy terenu, 

(d)    przygotowanie terenu, 

(e)    konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

(f)     tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania obiazdów/przeiazdów i organizacji ruchu obeimuie: 

(a)    oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b)    utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji obiazdów/przeiazdów i organizacji ruchu obeimuie: 

(a)    usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b)    doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
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         10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy  

-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, póz. 2016 z późn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 
177). 

-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 
881). 

-   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229). 

-   Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 
z późn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 
627 z późn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, póz. 2086). 

10.2. Rozporz ądzenia  

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 

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

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

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, póz. 401). 

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

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

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 
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-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST 01  ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH  

Kod CPV 45110000-1  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  

     Remont bieżący pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego     
     Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13 
 

1.2. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi i 
demontażowymi. 

1.3. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Podstawowe materiały  

- gwoździe budowlane okrągłe, gołe 
- folia kalandrowana z PCW uplastycznionego 
- deski iglaste obrzynane 25-65 mm, kl.l 
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         3. SPRZĘT 

3.1. Podstawowy sprz ęt 

-brak 

4. TRANSPORT 

4.1. Podstawowe środki transportu  

-brak 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

            7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Podstawowe jednostki obmiarowi 
Lp. Opis jedn.obm. 
 
1. Zeskrobanie starych powłok malarskich  m2 

 

    8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne zasady podstawy płatno ści podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Podstawowe czynno ści technologiczne b ędące podstaw ą płatno ści 
            zeskrobanie starych powłok malarskich 
  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
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SST  02     ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA  GRUZU  

Kod CPV 45111220-6  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  

        Remont bieżący pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego     
      Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13 
 
 1.2 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami w zakresie usuwania gruzu z 
rozbiórki i złomu z demontażu. 

1.3. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

2. MATERIAŁY  

Nie wymaga się stosowania materiałów do prowadzenia tego typu robót. 
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                3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do usuwania powłok malrskich  

Brak przy tego typu robotach. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiał z rozbiórki należy przewozić 
- samochem samowyładowczy o ład.do 51 
- samochodem skrzyniowym o ład.do 5,01 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonanie robót usuwania gruzu  

Usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych wykonać 
zgodnie z dokumentacją techniczną SST lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora 
nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
usunięcia gruzu z rozbiórki i złomu z demontażu. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarowa robót związanych z usunięciem gruzu jest: 
- m3 objętości przewożonego gruzu 
- szt. kursów samochodu skrzyniowego wywożącego złom z demontażu 
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         8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

9.2. Podstawowe czynno ści technologiczne b ędące podstaw ą płatno ści 

1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość 
25 km (wywóz gruzu z rozbiórki). 
2. Przewóz na odległość 25 km samochodem skrzyniowym o ładowności 3,6-6,01 
materiałów sztukowych, załadowanie 
i wyładowanie ręczne, 
 
0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 
 
 
 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST 03  ROBOTY MUROWE  kod CPV 45262500-6  

 

1.  Wstęp 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

      Remont bieżący pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego     
      Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13. 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych   

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 murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

-Zamurowania bruzd , pomurowanie ścianek 

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 zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje                       
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2.2. Wyroby ceramiczne 

 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 m 

• Masa 3,3-4,0 kg 

• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 

może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

•  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

•  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmra żania 

– brak uszkodzeń po badaniu. 

•  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 

1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

• Wymiary jak poz. 2.2.1. 

• Masa 4,0-4,5 kg. 

• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 

m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 

wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 

wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

                          

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak 

dla cegły wg poz. 2.2.2. 

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich 

ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżynier 
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2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

• Masa 2,15-2,8 kg 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmra żania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

• Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

• Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmra żania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Cegła silikatowa 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 

1,5NF 250±3×120±2×104±2 

2NFD 250±3×120±2×138±2 

3NFD 250±3x120±2×220±3 

6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania: 

– nasiąkliwość 16% 

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
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2.4. Parapety i blaty kamienne pod umywalkę granitowe – rodzaj oraz faktura kamienia wg 

projektu  

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  

 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno  

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
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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 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu                                                    

 

h) robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach 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. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 

15% całkowitej liczby cegieł. 
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a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 

wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 

boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 

pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 

należy stosować normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 

powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.3. Mury z cegły kratówki 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy. 

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 

cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin 

pionowych – 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, 

a dla spoin pionowych = 5 mm. 

5.4. Ściany warstwowe 

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 

5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 

mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem 

bitumiczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać  

             zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

 

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 

szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o 

jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny 
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pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy 

dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

                                               

6.  Kontrola jako ści 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek 
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 

                                   -35-   
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 
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7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. 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) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. 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 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

PN-B-19402:1996  Płyty gipsowe ści 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST 04 .  TYNKI i Okładziny   kod CPV 45410000-4    45431000-7 

1. Wstęp. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

       Remont bieżący pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego     

        Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13. 

 
1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin ściennych. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Tynki wewnętrzne  

– Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.6. 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 zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 

o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80%                                                  

–  gatunek II  75% 

2.5. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.2. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 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. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) 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. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki 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, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

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 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz  

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można                                                     

usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 

benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 

mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
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• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 

dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o 

grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 

zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 

odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 

godzin w wodzie czystej. 

• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie  

• powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny  

• nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej                                                                        

6.  Kontrola jako ści 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie  

• mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 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 
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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 kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku                                

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m 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. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatno ści 

- Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

-Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
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– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości 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-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

                                              

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

     PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki badania przy odbiorze, 
          BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania, 
          BN-64/8841-09 Roboty tynkowe.    Tynki cyklinowe. Warunki techniczne wykonania,  
      BN-64/8841-10 Roboty tynkowe.    Tynki kamieniarskie. Warunki techniczne wykonani 
 
  PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , właściwości i znakowanie  
  PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe . Definicje , klasyfikacje , właściwości i    
 znakowanie  
  PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek .Definicja i wymagania techniczne  
  PN-EN 13813:2003 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania 
  PN-88/B-32250  Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw 
  PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz2: oznaczenia odporności na ścieranie 
  PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz3: oznaczenia wytrzymałości na zginanie i     
  ściskanie 
  PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz4: oznaczenia skurczu 
  PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz5: oznaczenia nasiąkliwości 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST 05  ROBOTY IZOLACYJNE   kod CPV 45320000-6 
1.  Wstęp 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
      Remont bieżący pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego     

      Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 

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 izolacji , przeciwwilgociowej  w obiekcie objętym przetargiem. 

-  Izolacje  przeciwwilgociowe posadzkowe  np. Superflex 8 

-  izolacja ścian i sufitu preparatem np. Atlas-Unigrunt 

- uszczelnianie stropu wzdłuż ścian silikonem 

- Dodatkowo podczas wykonywania robót malarskich ,zostanie zabezpieczona posadzka  

    foią budowlana osłonową  

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 

Materiały użyte do wykonania izolacji i  gruntowania   posadzki 
-  folia w płynie  . Superflex 8 

- silkon 

-preparat gruntujący np.  Atlas-Unigrunt 

- folia budowlana osłonowa    gr 0,12  mm       

Wymagania ogólne i warunki odbioru przy wykonywaniu robót z powyższego materiału  

Zgodne z zaleceniami producenta są podobne jak przedstawione poniżej. 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
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3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym 

że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej. 

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C. 

6.  Kontrola jako ści 

6.1. Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 

na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.                                                        

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 

zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

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

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem  innych robót wykoń-

czeniowych. 

 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.                                                                       

9.  Podstawa płatno ści 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża. 

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi ązane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST 06 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45440000-3 
1.  Wstęp 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

      Remont bieżący pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego     

      Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13. 

 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

-  Malowanie ścian i sufitów  

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 o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 

grudek i zanieczyszczeń                                                            

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpo-

wiadającą wymaganiom normy państwowej.2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci 

cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych 

do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 

państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 
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– 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. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

metaliczna 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stoso-

wania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 m 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 

lub odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 

+5°C. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

      2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy z    

                zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

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

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.                                                                   

5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być 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 farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 

gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 

zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach. 

6.  Kontrola jako ści 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

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, 
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– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 

odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

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

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

    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 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. 
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9.  Podstawa płatno ści 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-

gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy zwi ązane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

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

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

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

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

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami  
                         emulsyjnymi warunki i badania przy odbiorze 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

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

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST  07  POSADZKI  KOD CPV 45430000-0 

1.  Wstęp 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  

      Remont bieżący pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego     

      Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13. 

 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek. 

1.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Z zaprawy cementowej i samopoziomującej 

-  Posadzki właściwe. 

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych 

ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygo-

towaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 

punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopa-

sowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.6. 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 zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
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2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.7. Kruszywo do  posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 

grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne 

wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

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 cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
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• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 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 

 

5.2. Posadzki cementowe  

• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 

konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków 

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 

niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy 

pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 

budynku, 

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 

cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na 

ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

         przekraczającej 4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z  

 

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). 
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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 m2. 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 lub z lastryka 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 m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy zwi ązane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 

          PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania      
         techniczne przy odbiorze 
     PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje , klasyfikacje , właściwości i      
     znakowanie  
                                                                  
 
 
 
 
    PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe . Definicje , klasyfikacje ,     
     właściwości i znakowanie  
   PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i    
    lastrykowych .wymagania i badania przy odbiorze.   
    PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek .Definicja i wymagania techniczne  
    PN-EN 13813:2003 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania 
   PN-88/B-32250  Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw 
   PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz2: oznaczenia odporności na     
   ścieranie 
   PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz3: oznaczenia wytrzymałości     
   na zginanie i ściskanie 
   PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz4: oznaczenia skurczu 
   PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek Cz5: oznaczenia nasiąkliwości 
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1.0 Wstęp 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem 
wykładzin PCV  Gamrat , wraz z technologią układania, w budynku Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital 
Okulistyczny Warszawa ul Sierakowskiego 13. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  
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Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie  
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.  
1.4 Określenie podstawowe 
 

- wykładzina Gamrat 
- masy klejowe 

 
2.0 Materiały 
 
Wykładzina z PCV Gamrat Centra nr 16 jasno szara: 
Specyfikacja techniczna: Materiał  
PVC  
Wymiary długość  20 m  
szerokość  2 m  
grubość  2 mm  
Przekrój  jednorodny  
Zabezpieczenie powierzchni  poliuretan PUR  
Kolor  18 kolorów  
Klasa użytkowania  34/43  
Klasyfikacja ogniowa  Bfl-s1 
Zachowanie elektryczne rezystancja elektryczna  antystatyczna i przewodząca  zachowanie antystatyczne  
napięcie elektrostatyczne ≤2kV  
Antypoślizgowość  klasa DS  
Grupa ścieralności   P  
Odporność na światło  tak  
Odporność chemiczna  tak  
Odporność na oddziaływanie mebli na kółkach  tak  
Możliwość stosowania ogrzewania podłogowego  tak  
Temperatura układania  od 17 do 25 °C  
Temperatura użytkowania  od 0 do +50°C  
Użytkowanie pomieszczenia po  48 h  
Konserwacja i czyszczenie wykładzina nie wymaga wykonania konserwacji po jej ułożeniu; 
powierzchnię wykładziny należy na bieżąco zamiatać lub odkurzać; zmywać posadzkę przy użyciu mopa 
lub maszyny czyszczącej  
Dane dodatkowe zastosowanie  pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, budownictwo 
mieszkaniowe o wysokiej intensywności użytkowania, obiekty użyteczności publicznej o bardzo dużym 
natężeniu ruchu, obiekty przemysłowe  
 
3.0 Sprzęt 
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt 
stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w 
zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania 
odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków 
BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania  sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. 
Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.    
 
4.0 Transport 
 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być 
zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu 
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów 
atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach. 
 
5.0 Wykonanie robót 
 
Wykładzina  Gamrat Centra 43nr 16 
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu 
uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas 
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wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania 
pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność 
podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje 
posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te 
powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin 
zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około 
+18°C jak równie ż w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). 
Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do monta żu wykładzin PCV 
Gamrat  powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami 
producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Gamrat 

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 
wywinięcia na ścianę 10cm. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu 
wykładzin Gamrat znajdującej się na stronie internetowej producenta. 

 
6.0 Kontrola jako ści robót 
 
 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych 
deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Prze przystąpieniem 
do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość posadzki betonowej jak 
również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-
2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem 
jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 

 
7.0 Obmiar robót  
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej 
podłogi. 
                                                                 
 
8.0     Odbiór robót  
 
 
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W protokóle 
należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania 
obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  

 
Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W przypadku 

wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt                            z określeniem terminu ich 

wykonania. 

Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0017/W wydany przez ITB na zgodność z PN-EN 14041; Raport 

Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień ITB; Atest Higieniczny IMMiT 
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1.   Dane inwestycji 
 
1.1. Nazwa  zadania:       

      Remont bieżący pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego     

      Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13. 
                                     
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

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

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji elektrycznej , specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

2. Wymagania dotycz ące wykonania instalacji elektrycznych  
     Specyfikacja techniczna została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami,  
     normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i obioru robót, a także  
     przepisami budowy urządzeń elektrycznych. 
2.1.. Materiały 
 
2.1.1. Wymagania ogólne 
- źródła uzyskania wszystkich materiałów elektrycznych powinny być wybrane przez  
  wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, 
- zatwierdzenie źródła pozyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie one będą przez  
   inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania, 
- nie później niż tydzień przed każdym zakupem materiałów wykonawca robót  
   elektrycznych ma obowiązek dostarczyć inspektorowi nadzoru próbki materiałów, aby 
 
   mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość, 
- z chwilą zatwierdzenia wykonawca robót elektrycznych powinien podać inspektorowi 
   nadzoru terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
                                                                                    
 

2.1.2. Warunki dopuszczenia materiałów i urz ądzeń elektrycznych do zabudowania  
- zgodność z wymaganiami PN, 
- znak CE, 
- znak bezpieczeństwa B, 
- atest producenta lub aprobata techniczna, wydana przez uprawnione laboratoria. 
   Decyzję o zabudowaniu materiałów elektrycznych podejmuje inspektor nadzoru. 
 
2.1.3. Wymagania przy zamianie materiałów elektrycz nych 

   Marka materiałów określonych w dokumentacji przetargowej będzie wymagana  
   w wykazie cen. Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały 
   innej marki, posiadające te same charakterystyki. Propozycja ta wymaga  
   zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzęt, narzędzia i elektronarz ędzia 
    Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi 
  i elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających 
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     wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 
 
 
                                             

4. Transport 
     Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich 

      środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych 
      materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 
 
5. Odpowiedzialno ść wykonawcy instalacji elektrycznych 

      Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
      z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 
      Odpowiada ponadto za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
      specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
6. Przyrz ądy do bada ń i pomiarów 
     Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać 
      aktualne świadectwa wzorcowania. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy 
      muszą być zamieszczone w protokole z badań i pomiarów. 
 
7. Instalacje elektryczne 
- kable i przewody stosowane w instalacjach elektrycznych muszą być dostosowane 
  do układu sieci TN-C-S, o napięciu znamionowym 400/230 V prądu przemiennego 
   i częstotliwości 50 Hz, 
- złącza instalacji elektrycznej obiektu muszą umożliwiać odłączenie instalacji od sieci 
   zasilających i być usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz 
   zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wpływami atmosferycznymi, 
    a także ingerencją osób niepowołanych. 
- jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki 
   ochronne różnicowo-prądowe, o odpowiednich parametrach, 
- w obwodach odbiorczych instalacji elektrycznej należy stosować wyłączniki 
   nadmiarowo-prądowe :   
   * o prądach znamionowych dobranych do mocy odbiorników 
   * wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć 
   * charakterystyce czasowo-prądowej 
   * typu B dla zabezpieczeń obwodów instalacyjnych 
   * typu C dla zabezpieczeń silników 
   * typu D dla zabezpieczenia odbiorników o ciężkim rozruchu 

- w instalacjach elektrycznych odbiorczych należy stosować połączenia wyrównawcze 
   główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych  
   instalacji i konstrukcji budynku, 
- przy prowadzeniu tras przewodów należy stosować zasadę : linie proste, równoległe 
  do krawędzi ścian i stropów, 
- korytka kablowe powinny być perforowane i ocynkowane, 
- wszystkie ciągi korytek kablowych muszą być uziemione, 
- każde przejście kabla lub przewodu przez ściany i stropy musi być zabezpieczone 
  rurą osłonową, 
- wszystkie kable i przewody elektryczne muszą mieć żyły wykonane z miedzi 
  oraz mieć oznakowanie producenta (marka), a także posiadać kolorystykę izolacji 
  roboczej żył zgodną z wymaganiami normy PN-90/E-05023, 
- sposób ułożenia kabla w ziemi musi być zgodny z normą PN-76/05125 
 

7.1. Źródła światła 
    Wymagania ogólne dotyczące źródeł światła : 
- lampy żarowe z wolframowym drutem żarnikowym muszą być zgodne z PN-83/E-06230 
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  i PN-84/E-85000 
- lampy fluorescencyjne muszą być zgodne z PN-69/E-85001 i temperaturze barwowej 
  4200 – 4500 ˚ K, 
- lampy wyładowcze rtęciowe – 3300 ˚ K, 
- lampy wyładowcze sodowe wysokoprężne – 1700 – 2150 ˚ K, 
- lampy wyładowcze metalohalogenowe – 3000 – 5600 ˚ K. 
 
7.2. Tablice rozdzielcze 
- tablice rozdzielcze należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dołączonymi 
  do dokumentacji projektowej, 
- przy wszystkich złączach, rozdzielniach i tablicach rozdzielczych musi być 
  umieszczony schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw 
  aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. 
 
8. Instalacje niskopr ądowe 
   Do wykonania instalacji niskoprądowych należy stosować przewody YTDY oraz UTP kat. 5., 
   a także sieć światłowodową LAN T 11. 
   Przewody należy prowadzić w rurach ochronnych. 
   Zarabianie końcówek włókien optycznych należy wykonać poprzez spawanie. 
   Dla sieci komputerowej należy stosować gniazda RJ 45 kat.5. 
   Wszystkie urządzenia oraz aparaty powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności 
   i być kompatybilne z urządzeniami współpracującymi z nimi. 
   Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać próby uruchomienia systemów. 
 
9. Badania odbiorcze i pomiary elektryczne 
- sprawdzenie ciągłości żył przewodów i kabli, 
- sprawdzenie poprawności połączeń, 
- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, 
- pomiar rezystancji pętli zwarcia, 
- pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, 
  badanie wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych, 
- pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń. 
Z wykonanych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły. 
Badania i pomiary elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające uprawnienia 
kwalifikacyjne SEP „D” i SEP „E”. 
                                                       
Całością wykonywanych robót elektrycznych powinna kierować osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane w specjalności elektrycznej. 
 
10. Uwagi ko ńcowe  
Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne, osprzęt elektryczny,  
materiały wykończeniowe powinny posiadać dokumenty (certyfikat, deklarację zgodności) 
dopuszczające je do stosowania na polskim rynku. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia budowlane elektryczne  oraz  świadectwa 
kwalifikacyjne SEP-E i SEP-D. 
 
 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
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PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
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. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.                                                 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 
 PN-EN 50146:2002 (U) 
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 
żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod l P). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 
Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U)  Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 
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PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana 
A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia n ad p rad owego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw 
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SST 10 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST 10 
INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I KANALIZACYJNA  

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 
Remont bieżący pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala 

Okulistycznego w Warszawie przy ul Sierakowskiego 13 
  
1.2. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania odbioru robót w zakresie wymiany instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej   

1.3. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu 
starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót                                                          

1.5. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych  

• zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –  

• w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 

i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

• montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 
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2.1. Przewody 
• Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polietylenu łączonych przez zgrzewanie. 

• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach 

gumowymi pierścieniami. 

• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
• Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową. 

3. SPRZĘT 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.4. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposażenia 
• Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 

pojemnikach            

 

4.6. Armatura 
• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontażowe 

• Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku 

elementów. 

• Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 

cieplną.                                                                               

• Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. 

• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. Montaż rurociągów 
• Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń  

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie  
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• posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 

co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany 

co najmniej jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.  

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
• Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zakładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zakładu oddzielnie. 

• Z próby szczelności należy sporządzić protokół.                                                                                  

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy                                                            

• daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek  

• przeprowadzić badania ponownie. 
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6 ODBIÓR ROBÓT 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” 

• W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem    

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów),    

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalac 

7 OBMIAR ROBÓT 
• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 

2001. 

10.1. Normy  

PN-EN 806-1:2004 

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
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przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-10700.00 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-83/B-10700.04 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) 
Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15874-2:2004(11) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(11) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 
PN-EN ISO 15874-5:2004(11) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

              PN-C-89207:1997 

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-79/M-75110 

Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
PN-EN 1717:2003 

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 

przepływ zwrotny. 
PN-71/B-10420 

Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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