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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
 

1. Nazwa zadania:  
Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. Św. Jana Pawła II w Koninie 
(KBO). 
 

2. Przedmiot i zakres robót:  
Wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Zamawiającego. 
 

3. Prace towarzyszące i tymczasowe.  
Prace towarzyszące: 
- tyczenie geodezyjne –  występuje 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza –  występuje 
- wywóz materiałów porozbiórkowych i utylizacja – występuje 
- przełożenie uzbrojenia liniowego działki – nie występuje 
- wymagania ogólne (specyfikacja ST pkt. 1.5) - występuje 

 
Prace tymczasowe:  
- postawienie rusztowań zewnętrznych 

 
4. Informacja o terenie budowy. 

Projektowane prace remontowe wykonywane będą na czynnym budynku. Roboty należy 
prowadzić w sposób niezakłócający pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Teren 
budowy ogrodzić (ogrodzenie pełne o wysokości 2,0m).  

 
 

 
Opracował: 
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WYMAGANIA OGÓLNE  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy 
zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.2. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

1.4.3. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.4. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.5. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

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

1.4.7. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

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

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

1.4.10. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
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do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

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

1.4.12. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli  granice tolerancji  nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.13. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.14. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.15. przedmiarze robót - należy przez to  rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.16. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy 
oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i  SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opisy, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, ST ( Wymagania ogólne ) SST ( Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót ) 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. Przez dodatkowe dokumenty należy rozumieć kopie uzgodnień 
terenowo – prawnych oraz inne dokumenty uznane przez Zamawiającego jako związane z inwestycją, 
niezbędne dla prowadzenia prawidłowego procesu inwestycyjnego, również te, które mogą być przedmiotem 
ustaleń uczestników procesu budowlanego na etapie realizacji, dokumenty właściwych organów administracji 
architektoniczno budowlanej i właścicieli sieci uzbrojenia terenu. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje Wykonawcę zgłoszenia 
tego faktu „Zamawiającemu” do rozstrzygnięcia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru, który powiadomi Projektanta w 
celu sprawdzenia i dokonania ewentualnych zmian i poprawek. 
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności w danych zawartych w DP Wykonawca każdorazowo 
powiadomi o nich Zamawiającego i Projektanta celem ustalenia stanu faktycznego. 
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.  
Dane określone w DP i w Specyfikacjach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego w specyfikacjach i normach przedziału tolerancji. Ocena zgodności robót 
będzie dokonywana na każdym etapie prac. Inspektor będzie podejmował decyzje zmierzające do osiągnięcia 
zamierzonej w Kontrakcie jakości robót łącznie z poleceniem rozbiórki zakwestionowanych części prac. W 
przypadku spraw spornych i nieuregulowanych Kontraktem Inspektor dokona rozstrzygnięcia powołując się 
na nie wymienione w Kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedzę własną i osób trzecich.  
W przypadku konieczności wykonania projektów warsztatowych Wykonawca wykona je na własny koszt i 
przekaże poprzez Inspektora nadzoru Głównemu Projektantowi do zaopiniowania. Realizacja elementów 
wymagających dokumentacji warsztatowej może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego 
Projektanta i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć Projekt Technologii Robót (PTR) dla poszczególnych 
rodzajów prac ( wg elementów scalonych i szczegółowych specyfikacji np. roboty ziemne, betonowanie, 
zbrojenie, roboty murowe itd.). PTR zawiera: 
- 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 ( w tym deskowania i rusztowania) 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, 

- wykaz materiałów podstawowych, które mają być zastosowane z zaznaczeniem producenta, 
podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja znak bezpieczeństwa), 

- opis sposobu – technologii wykonania robót, 
- wskazanie nazwy dla rozwiązań systemowych, 
- określenie parametrów jakościowych (tolerancji) jakie zostaną uzyskane w wyniku zastosowania 

danej technologii. 
Wspomniane wyżej dokumenty stanowią przedmiot oceny Inspektora. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
wspomniane dokumenty nie później niż 14 dni po otrzymaniu uwag od Inspektora oraz przed podjęciem 
jakichkolwiek działań przez Wykonawcę. Inspektor będzie miał 14 dni na wprowadzenie uwag do 
wspomnianej dokumentacji. Nie wywiązanie się z powyższych terminów przez Wykonawcę skutkuje 
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wstrzymaniem wszystkich działań Wykonawcy na Placu Budowy. Niniejszy zapis nie dotyczy robót 
przygotowawczych.  
 
1.5.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
W stosunku do powołanych w Kontrakcie norm i przepisów mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia ich przez GP. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi i GP, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inspektora i GP. W przypadku, kiedy Inspektor i GP stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
Kontrakcie lub ogólnie obowiązujących. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca prowadzi roboty w sposób, który nie 
pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakończonych robotach Wykonawca 
przywraca teren budowy do stanu pierwotnego. 
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.  
Wykonawca podłącza na własny koszt i opomiaruje niezbędne media dla prowadzenia robót i ponosi 
koszty ich zużycia. 
Teren budowy będzie utrzymany w czystości. Wszystkie materiały porozbiórkowe będą natychmiast 
usuwane i utylizowane. 
Koszt związany z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
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, wykopów 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. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.7. 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. 
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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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8. 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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. 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. 
 
1.5.11. 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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.12. 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 
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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, poz. 401). 
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. 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy, który wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane i innymi aktami związanymi. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.13. Ubezpieczenie. 
Wykonawca ubezpiecza budowę i mienie znajdujące się na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne 
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z 
robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia na każde żądanie „zamawiającego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania wg  pkt 6.7 oraz jakościowe wg Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST) i być zgodne z delegacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
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. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.  
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, wykopów 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 odpowiadające wymaganiom jakościowym.  
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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. 
 
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 dotyczące 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. 
 
4.2. Wymagania dotyczące 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 
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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 ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
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. 
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. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
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.  
Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- lokalizację i elementy składowe zaplecza budowy, 
- 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, 
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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, 

- wykaz materiałów podstawowych, które mają być zastosowane z zaznaczeniem producenta, 
podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja znak bezpieczeństwa). 

Dopuszcza się uzupełnianie programu w trakcie realizacji – najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem 
danego elementu robót wg ustaleń pkt. 1.5.3. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie 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. 
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 (próby) 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. W przypadku braku akceptacji pomiary (próby) 
Wykonawca realizuje ponownie. 
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6.5. 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. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które nadają się do stosowania przy 
wykonywaniu robót zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG: 

 posiadają deklarację właściwości użytkowych, oznakowanie CE, deklaracje towarzyszące oznaczeniu, 
 
względnie zostały dopuszczone do stosowania na podstawie systemu krajowego i które: 

 posiadają krajową deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  (PN-B, PN-EN 
niezharmonizawaną) lub aprobatą techniczną, 

 posiadają  oznakowanie znakiem budowlanym B. 
W przypadku materiałów, dla których oznakowanie lub ww. dokumenty są wymagane przez prawo i SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty i oznaczenia, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

 
 
6.8. Dokumenty budowy  
[ 1 ]  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 



 
 

B-00.00.00    12 

 
 

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, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• 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. 
 
[2] 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. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie prowadzi się książki 
obmiarów. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] 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 badań, sprawdzeń, prób, rozruchu, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) operaty geodezyjne, 
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h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe nie przewiduje się prowadzenia obmiaru robót dla prac 
wynikających z dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do opracowania oferty.  
 
 
 

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 częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 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 wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych – elementy scalone lub grupy 
robót dla których opracowano szczegółową specyfikację techniczną.  
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 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania się ze stanem 
faktycznym wykonania robót, dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku braków w dokumentacji odbiorowej odbiór robót przerywa się do czasu jej 
uzupełnienia. 
Odbiór częściowy robót dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej branży. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach  odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, komisja postępuje wg 
postanowień umowy. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie zgłoszenie gotowości do odbioru z 
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane „Zamawiającemu” . 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia kompletu dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. W przypadku braków w dokumentacji odbiorowej odbiór robót 
rozpoczyna się z dniem ich skompletowania. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty 
rozpoczęcia. 
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  odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, komisja postępuje wg 
postanowień 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 dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
6. oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
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7. kopie uprawnień i przynależność do Izby Inżynierów wszystkich kierowników robót i kierownika budowy, 
8. oświadczenia i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia budowy ( tym także świadectwo charakterystyki energetycznej), 
9. wyniki pomiarów kontrolnych, prób, badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
10. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
11. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

12. instrukcje obsługi urządzeń i maszyn oraz protokół z przeszkolenia personelu 
Zamawiającego/Użytkownika. 

13. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
14. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
15. karta gwarancyjna, 
16. instrukcja użytkowania,  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub jakościowego  
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.  
Jeśli odbiór ostateczny robót zakończy się pozytywnie, komisja podpisuje protokół odbioru końcowego. 
Data spisania protokołu jest datą zakończenia realizacji zamówienia. 
 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji. 
Odbiór  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w tym 
okresie (opinia Użytkownika/Administratora obiektu). 
Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje się płatność raz 
w miesiącu, chyba że umowa stanowi inaczej. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego 
przedstawiając w nim miesięczne zaawansowanie prac w poszczególnych elementach jak i ich wartości. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• koszty wynikające z postanowień umownych i zapisów specyfikacji technicznych, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego. 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(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) uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego we właściwym organie, 
(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 
(d) opłaty/dzierżawy terenu, 
(e) przygotowanie terenu, 
(f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
(g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i  usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i  likwidacji objazdów, przejazdów, organizacji ruchu oraz zajęcia 
pasa drogowego ponosi Wykonawca. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 

10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zmianami). 

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

10.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881). 
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SST-1/B 
ROBOTY BUDOWLANE  

 
 
 
 
 

Nazwa zmówienia: Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów 

hospicjum im. Św. Jana Pawła II w Koninie ( KBO) 

 

Nazwa obiektu: Budynek hospicjum w Koninie 

Adres obiektu: 62-500 Konin,  ul. Południowa 3 

Zamawiający:  Miasto Konin 

Adres zamawiającego:  Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

 

Nazwa i kod robót:    

CPV - 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych  
CPV-  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV – 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
 

Zakres opracowania Imię i Nazwisko Specjalność i nr posiadanych 
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Roboty budowlane 
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Konstrukcyjno-budowlana 
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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
na przedmiotowym zadaniu. 
 
1.2 Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. 
 
1.3 Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przedmiotu 
specyfikacji. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST B.00.00.00  Wymagania ogólne. 
 
1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 Wymagania ogólne – pkt. 
1.5. 
 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 Wymagania ogólne 
pkt. 2. 
Przywołane nazwy handlowe materiałów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe. Dopuszcza się 
stosowanie wyrobów równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w projekcie wykonawczym i 
niniejszej specyfikacji technicznej.   
Kolor wg projektu wykonawczego. 
 
Bloczki z betonu zwykłego  
Wymiary: 380x240x120 mm.  
Odmiana: beton C16/20 wytrzymałości na ściskanie. 

 
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo–wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Należy stosować zaprawy gotowe o deklarowanej przez producenta marce. W przypadku zapraw 
przygotowywanych na budowie należy wykonać próbny zarób i sprawdzić w laboratorium markę, a następnie 
po pozytywnej ocenie stosować recepturę w dalszej budowie. 
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. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

 
Papa termozgrzewalna (podkładowa): 
- modyfikowana SBS,  
- włóknina poliestrowa, 
- grubość min.:  3,8 mm, 
- siła zrywająca (N/5cm): min. 1200/2500,  
- wydłużenie przy zerwaniu (%): min. 8 
- kolor: szary, 
(materiał referencyjny: np. Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS) 
 
 
Blacha stalowa ocynkowana powlekana na obróbki i podokienniki zewnętrzne:  
- materiał: stal ocynkowana obustronnie, 
- grubość stali: min 0.70 mm,  
- powłoka zewnętrzna: poliester min 25 μm (kolor wg projektu wykonawczego), 
- powłoka wewnętrzna: farba gruntująca ze spodnią powłoką ochronną, 
- łączniki – wkręty systemowe blacha – blacha z podkładką EPDM w kolorze obróbki. 
 
 
Izolacja pionowa murów  
Wysoko elastyczna, nie zawierająca rozpuszczalników dwuskładnikowa masa uszczelniająca na bazie tworzyw 
sztucznych i mas bitumicznych do izolacji pionowych dla średniego obciążenia wodą. Uszczelnienie następuje 
w 1 lub 2 procesach roboczych. Grubość wyschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm (materiał 
referencyjny np. Weber Deitermann, weber.tec Superflex 10 po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża nie 
zawierającą rozpuszczalników masą bitumiczną np. Weber Deitermann, weber.tec 901 Eurolan 3K). 
 
Płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS (styropian): 
Samogasnące, frezowane o gęstości objętościowej min. 15 kg/m3 zgodne z EN 13163, 
Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 
- wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120 cm, 
- powierzchnie – szorstka po krojenia z bloków, płaska, 
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości) dla płyt o gr. większej niż 2 cm, 
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, 
- stabilizacja wymiarów ±1,0% 
- współczynnik przewodności cieplnej max.  λ= 0,038 W/mK 
 
Płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 150 (styropian hydrofobowy – ściany zagłębione w gruncie): 
Samogasnące, frezowane o gęstości objętościowej min. 15 kg/m3 zgodne z EN 13163, 
Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 
- wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120 cm, 
- powierzchnie – szorstka po krojenia z bloków, płaska, 
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości) dla płyt o gr. większej niż 2 cm, 
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, 
- stabilizacja wymiarów ±1,0% 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥ 150 kPa 
- współczynnik przewodności cieplnej max.  λ= 0,031 W/mK 
- nasiąkliwość poprzez długotrwałe zanurzenie w wodzie: poziom WL(T)% ≤ 4%. 
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Ślusarka aluminiowa. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
Ślusarka ma stanowić system dedykowany na ogrody zimowe ( łaączenie dachu z fasadą, odwodnienie, 
konstrukcja).Geometria, otwieranie, wyposażenie – wg opisu w projekcie 

 
 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
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. SPRZĘT 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3. 

 
2.2. Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w 

budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli przez osoby 
odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone. 

 
2.3. Rodzaj sprzętu: dowolny. 
 
 

3. TRANSPORT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4. 

 
3.2. Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego. 
 
 

4. WYKONYWANIE  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5. 
Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych”, opracowanymi przez ITB, których treść zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i 
poradnikach, a w szczególności w: 
 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A4/2108, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. 



 
 

SST-1/B     5 
 

 
 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie ściany działowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8:  Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z płyt warstwowych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze 

 
 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B2/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami 
proszkowymi. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garażowych segmentowych z napędem 
elektromechanicznym. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym, 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami 
sterującymi 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 12: Podłogi sportowe w obiektach krytych. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B13/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B14/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane 

 
 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne. 
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 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C9/2019, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cześć 
C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic 
syntetycznych 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych 

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C13/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym 
układzie warstw. 
 
 

5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (wymagania ogólne) pkt. 6. 

 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, sprawdza 
dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i ST). 
 

6.3 Badania w czasie robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – odchyłki i 
tolerancje. 
 

6.4 Badania w czasie odbioru. 
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodność z dokumentacją projektową, 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości montażu. 
- spełnienie wymogów właściwych norm, wytycznych i warunków technicznych. 

 
 

6. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  robót podano w ST -0  Wymagania ogólne pkt. 7. 

 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów rzeczowych 
opisanych w przedmiarze robót. 

 
 

7. ODBIÓR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8. 
 
7.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik 
pozytywny. 

 
7.3. Wymagania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją projektową i SST, 
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- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00). 
 
7.4. Odbiór. 

Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach, wytycznych i 
poradnikach opracowanych przez ITB dotyczących „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych”, a w szczególności tych, które zostały przywołane w pkt. 5 („Wykonywanie robót”) 
niniejszej specyfikacji. 

 
 

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy  płatności podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
8.2. Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót. 
 
8.3. Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 
 
8.4. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
9.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 
 
9.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
9.3. Normy: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

SST-1/E 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 
 
 
 

Nazwa zmówienia: Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów 

hospicjum im. Św. Jana Pawła II w Koninie ( KBO) 

 

Nazwa obiektu: Budynek hospicjum w Koninie 

Adres obiektu: 62-500 Konin,  ul. Południowa 3 

Zamawiający:  Miasto Konin 

Adres zamawiającego:  Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

 

Nazwa i kod robót:    

CPV - 45315100-9       Instalacyjne roboty elektryczne 

 
 
 

Zakres opracowania Imię i Nazwisko Specjalność i nr posiadanych 
uprawnień budowlanych 

Data 
opracowania Podpis 

Instalacje elektryczne 
inż. 
Bogdan Wróblewski 

Instalacyjno-inżynieryjna 
GT 8346/II/34/76 

30.04.2020 
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           ZAWARTOŚĆ     SPECYFIKACJI     SST –1/E 
 
 
 
 
1. Wstęp. 
 
2. Materiały. 
 
3. Sprzęt. 
 
4. Transport. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
7. Obmiar robót. 
 
8. Odbiór robót. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
10.  Przepisy związane. 
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1. WSTĘP. 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  SSTWiORB. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
branży elektrycznej – instalacji elektrycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kozarzewie w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie". 

 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB. 
 Specyfikacja Techniczna SSTWiORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB. 
1.3.1.   Wykonanie tablic – rozdzielnic elektrycznych. 
1.3.2.   Wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego. 
1.3.3.   Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 V. 
1.3.4.   Wykonanie instalacji siłowej 400V. 
1.3.5.   Wykonanie instalacji zasilań 230V i 400V. 
1.3.6.   Wykonanie instalacji odgromowej. 
1.3.7.   Wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej. 
1.3.8.   Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej.  
1.3.9.   Badania i pomiary elektryczne.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w SSTWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco : 
 
- rysunki: część dokumentacji projektowej, która wskazuje na lokalizację, charakterystykę        

i sposób wykonania danego elementu, 
- złącze kablowe: urządzenie zlokalizowane w granicy działki lub na budynku, służące 

do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej pomiędzy Dostawcą – Operatorem  
ENERGA S.A. a odbiorcą. 

- rozdzielnica (tablica) elektryczna: urządzenie w budynku służące do rozdziału energii 
elektrycznej od linii zasilającej do instalacji odbiorczych na poszczególne obwody 
wraz z ich zabezpieczeniami, 

- przyłącze - WLZ: zalicznikowa wewnętrzna linia zasilająca: kabel izolowany ziemny 
od złącza kablowego do rozdzielnicy elektrycznej głównej, 

- linia zasilająca, przewód izolowany od rozdzielnicy elektrycznej głównej do 
rozdzielnicy elektrycznej w budynku lub pomiędzy rozdzielnicami (tablicami) 
elektrycznymi w danym budynku, 

- pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonania 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru w 
zakresie wykonywanych prac. 
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2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
Wszelkie materiały powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być oznakowane znakiem „CE” 
(dopuszcza się dla wyprodukowanych w Polsce znakiem budowlanym – bezpieczeństwa „B” 
lecz z załączeniem do odbioru końcowego robót stosowanej deklaracji zgodności z Polską 
Normą albo aprobatą techniczną związaną z tym znakiem). 
 
2.1.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli, przewodów i montażu instalacji 
wewnętrznych w budynku. 
      -      Kable 
Kable używane do WLZ  powinny spełniać wymagania  aktualnie obowiązujących norm.  
Stosować  kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, pięciożyłowe oraz 4-ro żyłowe o żyłach 
miedzianych w izolacji polwinitowej.  
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napiecia, 
dopuszczalnej  
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego.  
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem,  zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

- Przewody: 
Należy stosować przewody izolowane (z izolacją lub izolacją i powłoką) do układania na 
stałe, jednożyłowe lub wielożyłowe, do układania w osłonach lub bez osłon pod tynkiem, w 
tynku albo na tynku (podłożu). 
Wszystkie przewody powinny mieć żyły wykonane wyłącznie z miedzi. 
Przewody  powinny  być  na napięcie znamionowe 450/750 V, miedziane  typu YDYżo 
okrągłe  lub YDYpżo płaskie z żyłą ochronną PE o kolorze izolacji zielono-żółtym i żyłą 
neutralną N koloru niebieskiego. Przekrój żył powinien zapewnić nieprzekroczenie : 
dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej obciążalności prądowej długotrwałej i 
zwarciowej oraz skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 
Przy ułożeniu pod tynkiem powinny być przykryte co najmniej 5mm warstwą tynku. 

- Puszki elektroinstalacyjne do instalowanie gniazd i łączników, puszki sufitowe, 
przelotowe i łączące, puszki odgałęźne: 

       •    należy stosować puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku: 
natynkowe,  

 podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, 
•  puszki sprzętowe powinny być przystosowane do mocowania w nich gniazd i 

łączników za    pomocą wkrętów lub „pazurków”, 
• wymagane podstawowe parametry puszek: 
- puszka sprzętowa: Ø 60 mm 
- puszka sufitowa i końcowa: Ø 60 mm. 60x60mm, 
- puszka rozgałęźna: Ø 70mm, 80 mm, przyłączalność przewodów o przekroju 1-6 

mm², 
- stopień ochrony: minimum IP 2X, 
- wytrzymałość elektryczna izolacji 2kV, 
- wykonanie z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

- Osprzęt elektroinstalacyjny.                                                              
- - Łączniki 
Osprzęt ten przewidziano jako : 

- podtynkowy zwykły w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia,  
- podtynkowy szczelny lub natynkowy szczelny w pomieszczeniach technicznych, 

sanitarnych oraz na zewnątrz budynku. 
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Stopień ochrony powinien być dostosowany do charakteru pomieszczenia i powinien spełniać 
co najmniej wyżej określone wymagania w zakresie wpływów zewnętrznych. 

Projektowane łączniki ogólnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo – wtynkowych: 
• łączniki powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø 60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków” 
• zaciski należy przystosować do łączenia przewodów o przekroju 1,0-2,5mm²,  
• obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub nie 
podtrzymujących płomienia, 
• podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe: 250 V; 50Hz, 
- prąd znamionowy: co najmniej 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP44. 

-- Gniazdka wtyczkowe. 
Projektowane gniazdka wtyczkowe ogólnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, 
natynkowych  i natynkowo – wtynkowych. 
• gniazda powinny zostać wyposażone w wtyk ochronny i przystosowane do instalowania  
w puszkach Ø 60 mm za pomocą  wkrętów lub „pazurków’, 
• obudowy gniazdek należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia, 
• podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe: 250V; 50Hz, 
- prąd znamionowy: 16 A, 
- stopień ochronny w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X 
- stopień ochronny w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

- Źródła światła i oprawy oświetleniowe. 
Dla   oświetlenia  wewnątrz   budynku   stosować  źródła  światła i  oprawy  spełniające  
wymagania aktualnie obowiązujących norm. 
W całości dla oświetlenia zastosować oprawy LED  do nabudowania nasufitowego i 
naściennego ze źródłami światła o mocy: plafoniery 14W, liniowe 24W, 29W, 32W, 70W, 
downlighty 10W i 15W i mocowane nasufitowo prostokątne 96W z siatką ochronną w sali 
gimnastycznej. 
W oprawach przeznaczonych do oświetlenia awaryjnego zastosować zasilacze z własnym 
zasilaniem na okres min. 1 godziny, jednozadaniowe z pracą na ciemno i z automatycznym 
autotestem AT.  
Wszystkie oprawy powinny posiadać obudowę zamkniętą z kloszami mlecznymi, w 
pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, zespołu kuchni i na zewnątrz o odpowiednim 
stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi o IP minimum 44. Elementy opraw 
takie jak układ optyczny, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. Konkretne 
dane wg rozmieszczenia PW.                                                                   
- Tablice – rozdzielnice elektryczne  
Wszystkie    tablice    powinny   być   zgodne  z   dokumentacją   projektową   i   odpowiadać   
wymaganiom  aktualnie obowiązujących norm.  
Tablice rozdzielcze zastosować jako oddzielną konstrukcję dla zasilania podstawowego. 
Tablice wyposażyć w aparaturę  modułową zabudowaną zatrzaskowo na szynie TH 35 z 
danymi zabezpieczeniowymi wg schematów PW. 
Tablice elektryczne będą typu zamkniętego z drzwiczkami, do wbudowania we wnękę 
ścienną.  
- Instalacja odgromowa  
Dla ochrony odgromowej zaprojektowanej tylko w części nadziemnej tj. zwody poziome i 
przewody odprowadzające, stosować materiały zgodne z aktualnie obowiązującą normą. Przy 
wykorzystaniu na zwód blachy zewnętrznej na dachu, musi być ona stalowa, zabezpieczona 
antykorozyjnie,  
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o grubości minimum 0,5 mm. Przy zwodzie sztucznym stosować drut stalowy ocynkowany o 
minimalnej średnicy  8 mm. Na przewody odprowadzające użyć drutu stal.-ocynk. o 
minimalnej średnicy  również 8 mm ułożonego w grubościennej rurce PCV z tworzywa 
bezpośrednio na ścianie przed jej dociepleniem. 
Na  uziom  w  ziemi  (ewentualny dodatkowy) zastosować  płaskownik  stalowy  ocynkowany  
o  przekroju  nie  mniejszym niż 20 x 4 mm tj. jak istniejący i pilony stalowe fi min.16mm. 
Na połączenia zewnętrzne rozłączne użyć stalowe ocynkowane zaciski śrubowe.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania. 

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, sprzętu itp. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
 
Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót : 

- wiertarek udarowych elektrycznych, 
- młotów udarowych elektrycznych, 
- rusztowania kolumnowego, 

                            - sprzętu transportowego, 
                              

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania .                                                  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SSTWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
 
 4.2. Środki transportu. 
Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu : 

- samochodu dostawczego. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt. 5. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych”, opracowanymi przez ITB, których treść zawarta jest w 
instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczególności w: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt D1/2014, Instalacje 
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt D2/2012, Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt D3/2018, Instalacje 
elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemysłowych,  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zeszyt D4/2018, Linie 
kablowe niskiego i średniego napięcia 

 
 
5.1. Wykonanie instalacji elektrycznej. 
Należy stosować przewody o przekroju minimalnym : 
- 1 mm2 w przypadku przewodów miedzianych w obwodach sygnalizacji i sterowania 230V, 
- 1,5 mm2 w przypadku przewodów miedzianych dla obwodów oświetlenia i wentylacji, 
- 2,5 mm2 w przypadku przewodów miedzianych dla obwodów, gniazd wtykowych 230V i      
   pozostałych zastosowań. 
- 4 mm2 w przypadku przewodów miedzianych w obwodach wypustów siłowych technologii. 
Przewody układane pod tynk mocować do podłoża za pomocą opasek – klamr (klipsów) z 
tworzywa lub zaprawą gipsową. Przewody pojedyncze układane na tynku, betonie i 
konstrukcji stalowej umocować na uchwytach, które osadzić do podłoża w odległości ca co 
30 cm. Przewody i kable należy układać starannie, zachowując wymagane promienie ugięcia  
kabli. Kable należy podłączać wyłącznie za pomocą końcówek kablowych o odpowiednim 
przekroju.                                                                  
Osprzęt podtynkowy należy przykręcić do puszek, które w we wnękach wykutych w ścianach 
osadzić na zaprawie cementowej lub gipsowej. Puszki rozgałęźne dla przewodów instalacji w 
listwach należy mocować do boków listew kablowych. Każdą taką puszkę należy prawidłowo 
oznakować z podaniem typu i numeru obwodu.                                                               
Oprawy oświetleniowe montować do podłoża poprzez kołki rozporowe plastykowe ( lub me- 
talowe ) albo poprzez przykręcenie do konsolek metalowych.                                           
Wszelkie oprawy oświetleniowe zamontować i podłączyć zgodnie z instrukcją producenta 
danej oprawy. 
Tablice mają być przystosowane do montażu osprzętu modułowego na wsporniku szynowym. 
Tablice muszą mieć sztywność obudowy wystarczającą dla zapewnienia wytrzymałości na 
wszelkie naprężenia dynamiczne i cieplne, mogące wystąpić w wyniku zwarcia oraz odporne 
na wstrząsy i uderzenia związane z normalnym funkcjonowaniem aparatów. 
Drzwiczki należy wyposażyć w zamek z kluczem wspólnym dla wszystkich tablic. Całe 
wyposażenie musi być zainstalowane wewnątrz tablicy na wspornikach z profili żelaznych 
ocynkowanych oraz łatwo dostępne od przodu w celu jego zamontowania, podłączenia, 
konserwacji lub ewentualnej wymiany. 
Przekroje przewodów wewnątrz tablic nie mogą być w żadnym przypadku mniejsze od 
przekrojów kabli lub przewodów wychodzących do odbiorów. 
Należy stosować kolory obwodów lub izolacji przewodów: 

- niebieski dla neutralnego N, 
- zielono-żółty dla uziemienia i ochronnego PE, 
- wszystkie kolory dla faz za wyjątkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, żółtego 

lub koloru podwójnego 
Wszystkie zakończenia przewodów elastycznych muszą być wyposażone w odpowiednie 
końcówki zaciskowe. 
Przy podłączaniu obwodów odbiorczych w tablicach należy zwrócić szczególną uwagę na 
równomierność obciążenia poszczególnych faz. 
Każda tablica musi mieć co najmniej 20 % rezerwy wolnego miejsca. Po zakończeniu prac 
montażowych w tablicy należy starannie oznakować obwody i osprzęt. 
 
5.2 Wykonanie instalacji odgromowej. 
            Zwody sztuczne na dachu wykonać jako niskie, przy czym odległość zwodu od 
pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm. 
Zamocowanie zwodów powinno być trwałe. Na zwody naturalne należy wykorzystać 
przewodzące elementy budynku ( blachę o grubości min. 0,5 mm ). Przy nachyleniu dachów 
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ponad 300  - jeden z przewodów siatki zwodu należy prowadzić wzdłuż kalenicy dachu. Zwód 
na dachu nie może posiadać oka o długości boku większej niż 20 m. Dopuszcza się 
zwiększenie jednego wymiaru oka siatki, jednak nie więcej niż o 4 m pod warunkiem, że 
drugi wymiar zostanie o taką samą wartość zmniejszony.                                         
Wszystkie  elementy  budowlane  nie  przewodzące,  znajdujące   się   nad  powierzchnią  
dachu ( kominy, ściany przeciwpożarowe itp. ) należy wyposażyć w zwody i połączyć z sia-
tką zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. Należy unikać prowadzenia zwodów nad 
wylotami kominów. Do zwodu na dachu przyłączyć wszystkie znajdujące się na jego 
powierzchni elementy, np. metalowe części budynku, kominy, wyciągi, bariery, rynny, 
parapety, opierzenia itp. Połączenia wykonać poprzez złącza śrubowe starannie i pewnie. W 
przypadku łączenia przewodów z różnych metali i możliwości wystąpienia korozji na stykach 
tych metali, należy stosować podkładki bimetalowe. 
                                                                    
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót 
branży elektrycznej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i wykaza- 
nia inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i SSTWiORB. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inspektora nadzoru dopuszczone bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piśnie wykonanie badań. 
Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakończeniu robót ulegających 
zakryciu, które może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez niego lub, ewentualnie, 
przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego, założonej 
jakości. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien uzyskać od dostawcy 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie inspektora nadzoru, 
należy dokonać testowania sprzętu posiadającego nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących należy przedstawić inspektorowi dowody ich cechowania. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania i po wykonaniu robót. 
- Kable i osprzęt kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych 
lub dokumentów, według których zostały wykonane: na podstawie atestów, protokołów 
odbioru albo innych dokumentów. 

- Układanie kabli i przewodów 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych, należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 

-  typ oraz przekrój kabli,                                                                                                                                                                                                        
-  głębokość zakopania kabla,                                                                                                       
-  grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem,                                                                        
-  odległości folii ochronnej od kabla,                                                                                                 
-  stopnia zagęszczenia gruntu i rozplanowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być 
uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10 %. 
Przy układaniu przewodów należy sprawdzić : 

- typ oraz przekrój przewodów, 
- głębokość ułożenia p/t, 
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- mocowanie przewodów do podłoża, 
- przebieg tras przewodów ( po linii zbliżonej do prostej ),                                                    
- odległość przewodów od innych instalacji budowlanych 

- Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodność faz należy wykonać przy 
użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za 
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 
końcach linii są oznaczone identycznie. 

- Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów 
Pomiar kabli należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 
kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik 
należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej :                                                     

- 20 M/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego,  

      o napięciu znamionowym do 1 kV, 
- 50 M/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenerge-  
tycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych 

- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg aktualnie 
obowiązującej normy  

- rezystancja izolacji przewodów instalacji elektrycznej dla napięcia obwodu powyżej 
50 V do 500 V jest zadowalająca, jeżeli jej wartość jest większa od 0,5 M ( 
mierzona przy napięciu probierczym 500 V ). 

 
- Pomiar rezystancji uziomu 
Pomiary można wykonywać metodą techniczną. Wartość rezystancji uziomu nie może 
przekraczać 30 . 
- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania polega na 
stwierdzeniu, czy spełniony jest warunek : 
                      Zs x Ia  Uo,  
gdzie : 
Zs – impedancja pętli zwarcia (  ), 
Ia – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego ( wyłącznika lub 
bezpiecznika )  
       w czasie określonym normą, 
Uo – napięcie znamionowe względem ziemi ( V ), 
- Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych  
Prąd J, przy którym urządzenie ochronne różnicowoprądowe zadziała, nie powinien być 
większy od znamionowego różnicowego prądu zadziałania Jn. 
- Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wg zasad 
określonych aktualnie obowiązującą normą.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy w stanie dobrym i ważnymi świadectwami 
legalizacji zapewni wykonawca robót. 
                                                                  
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  

       Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania. 
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Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach nakładów 
rzeczowych opisanych w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 

- wykopy pod kabel, uziomy i przewody uziemiające, 
- ułożenie w wykopie kabli, uziomów i przewodów uziemiających, 
- wykonanie podsypki pod i nad kablem z folią kablową, 
- ułożenie przewodów p/t, na podłożu.                                                                

Gotowość danej części robót do odbioru przez inspektora nadzoru zgłasza wykonawca 
wpisem w dziennik budowy. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty wpisu. 

- Odbiór końcowy – ostateczny robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  

Zamawiającego i inspektora nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. 

- Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty : 

- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z dokonanych pomiarów i badań, 
- protokóły odbioru robót zanikających, 
- ewentualną ocenę robót, wydaną przez Zakład Energetyczny, 
- dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję eksploatacji odbieranej instalacji i 

urządzeń, 
- certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności na zastosowane w instalacji elektrycznej i 

liniach wyroby i urządzenia. 
-  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00  

       Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu  

       robót. 

9.3. Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 

9.4. Ustala się wynagrodzenie wg sposobu w podpisanej umowie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1  Aktualnie obowiązujące normy. 
                                                                   
10.2. Inne dokumenty. 
1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych,    
     jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15-06-2002 Nr 75,    
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     poz. 690 z późniejszymi zmianami).                                                                                                                   
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
      higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. (Dz.U. Nr 13 poz. 93 ). 
3.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17-09-1999 (Dz. U. Nr 80 poz. 980) w sprawie  
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. 
4.  Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie  
     doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.                                              
5.  Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348) z późniejszymi     
     zmianami. 
6.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie  
     szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, o  
     ruchu i eksploatacji tych sieci.  (Dz. U. z 2005r. Nr 2).   
7.  Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych część D: Roboty    
      instalacyjne elektryczne, zeszyt 2 i 3: wyd. Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok. 
 
 
 


